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Miroslav Koupil napsal pro svoje žáky 
poutavou jednoaktovku Větší nebo menší 
člověk.   

 Antonín Zvěřina

Premiéru jednoaktovky Větší nebo menší člověk 
uvedlo Divadélku Safraporte Obchodní akademie 
a Hotelové školy Třebíč v úterý 19. dubna v sále 
budovy v Borovině. Scénář napsal a režie se ujal 
Miroslav Koupil, účinkovali Stanislav Binder, Sil-
vie Pikartová, Monika Jeřábková, Hana Havlíková 
a principál Koupil. 

Ten v úvodu přednesl jednu ze svých nonsenso-
vých básní, pak už dostali prostor žáci školy. Na 
závěr předala ředitelka školy Libuše Kolářová Kou-
pilovi kytici k jeho šedesátinám. Třebíčské noviny 
si vzaly na paškál mladé účinkující.

Vcítit se do role
„Vcítit se do toho, dívat se na lidi, jak reagují, třeba 

když se jim něco líbí, že jim děláme radost,“ odpoví-
dá na otázku, co se jí na hraní líbí, Silvie. Netají, že 
by ji divadlo lákalo, ale není si zcela jistá, zda pro to 
má předpoklady.

Monika přiznává, že ji práce v divadélku strašně 
baví. „Pracuji na tom, co mě naplňuje, a předvádím 
to divákům,“ přemítá. Divadlo je práce s českým 
jazykem, jak na tom Monika je? „Čeština nepatří 
mezi mé nejoblíbenější předměty,“ říká. 

Pokud jde o divadlo, měla zkušenosti ze Základ-
ní školy Horka-Domky, kdy vystupovala pod vede-
ním Ireny Nahodilové. „Byli jsme také menší diva-
dlo a prosadili jsme se až do Prahy, kde jsme skončili 
na krásném druhém místě,“ prozrazuje.

Hana měla asi větší trému než při představení. 
Tak klademe otázku, zda ji baví básničky, vždyť 
představení, to bylo vlastně scénické zpracování 
básně. Z autorů je jí nejbližší William Shakespea-

re. „Četla jsem od něj hru Romeo a Julie. Je to složitý 
příběh. Ale další jeho díla mě nelákají. Zatím,“ říká 
Hana. 

Dostáváme se k mužskému prvku v divadélku, 
kromě principála, Stanislavovi. „Baví mě vcítit se 
do postavy, pokusit se text doprovodit patřičnými ges-
ty,“ podotýká. Z autorů má stejně jako Hanka rád 
Shakespeara. 

Pěkné zápletky
A jeho nejoblíbenější příběh. I tady se shod-

ne s Hankou, hra Romeo a Julie. „Líbí se mi, jak 
dokáže příběh vylíčit, jak vymyslel zápletky,“ vysvět-
luje Standa. Ten se také účastní pravidelně Wol-
krova Prostějova. A z básníků se mu líbí Charles 
Bukowski. 

Pokud jde o divadelnictví, rozhodně se mu bude 
věnovat, pokud se naskytne možnost, i později. 
Nastiňuje možnost spolupráce s třebíčským diva-
delním souborem Ampulka. 

„Letošní rok doprovázejí oslavy výročí světově zná-
mého anglického dramatika Williama Shakespeara. 
Osobnosti, která dala vyniknout základním kladným 

lidským hodnotám - štěstí a lásce. V rámci shake-
spearovského roku  jsem pro naše školní Divadélko 
Safr aporte napsal a režíroval jednoaktovku, ve které 
dávám, obrazně řečeno, nahlédnout pod kůži člověka, 
tedy každého z nás smrtelníků,“ upozornil Koupil.

Poukázal, že před divákem se představuje oby-
čejný člověk v celé své povahové nahotě se svými 
ctnostmi a neřestmi. Aby bylo představení divác-
ky přitažlivé, skloubil v jeden celek výstup jednoho 
herce s voicebandem. 

Voiceband je recitací básnického textu komor-
ním sborem recitátorů. Vymyslel ho tvůrce čes-
kého avantgardního divadla, pražský režisér Emil 
František Burian. Recitátoři až nápadně připomí-
nají dobře sehrané hudebníky orchestru. 

Využívají svůj hlas
Zatímco hudebníci používají hudební nástro-

je, recitátoři v maximální míře využívají svůj hlas 
- jeho výšku, melodii i typicky mužské a ženské 
zabarvení hlasu. „Mojí snahou v jednoaktovce bylo 
voiceband ještě více zatraktivnit, učinit ho dynamic-
kým, dát mu patřičný pohyb,“ vysvětlil Koupil .

Středobodem voicebandu Safraporte je amatér-
ský herec Stanislav Binder, kterého v půlkruhu jako 
hvězdičky v souhvězdí obklopují jeho tři herec-
ké  kolegyně - Silvie Pikartová, Monika Jeřábková 
a Hana Havlíková. Dotírají na něj jednak bezpro-
středním fyzickým dotykem, jednak palbou slov-
ních hříček a přirovnání. 

„Tím, jak jej velebí i haní, postupně před námi 
odkrývají všechny  naše lidské, člověčí povahové vlast-
nosti. Zatímco se Saint - Exupéryho Malý princ ocitá 
na cizí planetě, náš hrdina je doslova vtěsnán mezi tři 
jemu neznámé dívky - sudičky, které ho cupují, jak se 
říká ,do morku kosti´. Zbývají mu tak jen dvě mož-
nosti - buď cupování podlehnout, anebo mu statečně 
vzdorovat,“ dodal Koupil.

HERCI divadélka Safr aporte svoje role zvládli. 
 Foto: Antonín Zvěřina

Divadélko Safraporte uvedlo premiéru

Fitness revoluce Bodytec – roční zkušenosti
V minulém roce jste se v TN 

mohli dočíst první dojmy a zku-
šenosti se skutečnou  REVO-
LUCÍ VE FITNES –  EMS, 
BodytecPRO Třebíč. 

Ano, EMS opravdu funguje!
Nejen pro rodilé skeptiky, kteří nevě-

ří v nic nového, včetně EMS tréninku, 
přinášíme reálné zkušenosti se zhod-
nocením dosažených výsledků  kon-
krétních zákazníků třebíčského stu-
dia BodytecPro, s kterými jsme mohli 
mluvit a s jejichž dojmy se nyní budete 
moci   seznámit.

Připomenutí 
- co to vlastně EMS je?

Principiálně jde o plnohodnotný tré-
nink těla s osobním trenérem. Jde o v 
západním světě rozšířený způsob fi tness, 
kdy je svalstvo aktivováno speciálními 
impulzy, které doprovází fyzicky nená-
ročné pohyby - cviky. Technologii, kte-
rou využívali dosud zejména sportov-
ci lékaři a fyzioterapeuti např. formou 
lokální elektroléčby, německá fi rma 
Miha Bodytec postupně přetvořila do 
podoby dnešního EMS Fitness. 

 Jedna z hlavních předností
bezesporu je, že ke cvičení nic nepo-

třebujete. I v tomto se skrývá oceňova-
ná volnost a pohoda. Součástí trénin-
ku je zdarma k dispozici cvičební oděv, 
na který se postupně oblékne vesta a 
bederní pás a propojí se s přístrojem. 
Připomíná to vesmírné výcvikové stře-
disko. Koneckonců obdobné cvičení prý 
používá NASA i na oběžné dráze. 

Druhá – stačí 20 minut 1x týdně
Zatímco první přednost nemuset s 

sebou nic vláčet je velice příjemná a 
pochopitelná okamžitě, toto se chápe 
hůř. Z klasických posiloven je známo, že 
navštěvovat fi tcentrum jen jednou týdně, 
téměř k ničemu  nepovede. 

Navíc většina populace  cvičit neumí a 
nemá na to ani tu potřebnou spoustu ča-
su. Přednosti jsou tedy jasné - cesta úspo-
ry času a efektivity tréninku, vedeného 
pod dohledem osobního trenéra. 

Efekt EMS tréninku je poté cítit ještě 
3-6 dní, procvičí se 95 % svalů a následný 
nutný čas pro regeneraci, spalování tuků 
a růst svalové hmoty (tzv. superkompen-
zace) je právě oněch 5-6 dnů. 

Hodnocení a skutečné výsledky 
klientů BdoytecPRO v Třebíči·

• Hubnutí – zvýšení energ. výdeje 
• Zpevnění těla
• Odstranění bolestí zad
• Redukce, odstranění celulitidy
• Nárůst síly celého těla EMS řeší pro-

blémy současného životního stylu s 
nedostatkem aktivit.

Je ale třeba vyvarovat se dvou častých 
chyb. První čekat obrovské výsledky po 
5 či 8 návštěvách a druhá - nechodit pra-
videlně, zvlášť když stačí zajít jednou 
týdně! 

Je to, jako byste do klasického fi tka 
chodili jeden či dva měsíce a pak už nic. 
Prvním z konkrétních případů se nám 
pochlubila pravidelná zákaznice:

Zákazník č.1 – žena 38 let
Jsem s výsledkem velmi spokojena. 

Aniž bych jakkoliv upravila stravovací 
návyky, shodila jsem nenásilnou for-
mou 10 kg a hlavně upravila jsem si 
tvar postavy, a to i v obtížných partiích. 
První skutečně viditelné změny jsem 
zaznamenala asi po 3 měsících, čili 
zhruba po 12-14 návštěvách. Kromě 
ztráty váhy se ještě víc projevil úbytek 
objemu, kdy se tukové zásoby přeměni-
li v posílené svalstvo. Cvičení mě baví, 
je skutečně osobní, čili s osobním trené-
rem a cvičím sama bez pohledů mnoha 
okolních lidí. Ve cvičení mám  v plánu 
pokračovat dlouhodobě.  

Zákazník č. 2 – žena 46 let
Můj hlavní důvod pro vyzkoušení té-

to nové metody fi tness byly dlouhodo-
bé potíže se zády, kterých se mi nedaři-
lo zbavit, a to ani cvičením v klasických 
posilovnách, skupinových cvičeních 
apod. U této metody se uváděly kon-
krétní výsledky s posílením stability zad 
a svalů pánevního dna. A skutečně již asi 
po čtvrté návštěvě se dostavilo výrazné 
zmírnění mých obtíži. Po cca 2,5 měsíč-
ních pravidelných návštěvách a výraz-
ném zlepšení mých obtíží, které měly 
výrazný vliv na mé každodenní  činnos-

ti, bych si chtěla zajít vždy znovu, jakmi-
le se mé obtíže objeví.

Zákazník č. 3 – muž 34 let
Novou metodu EMS znám z velkých 

měst. Ocenil jsem, že je dostupná i v Tře-
bíči. V minulosti jsem pravidelně chodil 
do klasických posiloven, ale dnes už na to 
nemám ani čas a ani dostatek energie a i 
kolena a záda by protestovaly. 

Po EMS tréninku jsem se cítil vždy vel-
mi podobně jako po klasické posilovně a 
na výsledky jsem musel obdobně dlou-
ho vydržet, ovšem bez dřiny a obrovské 
porce času. Po třicítce se mi již nedařilo 
zachovávat atletickou postavu bez tuku 
na břiše. Asi po 16 týdnech cvičení jsem 
se opět začal vracet k váze a postavě, na 
kterou jsem byl zvyklý. 

Po cvičení mám vždy lepší náladu, a to 
i když jdu unavený z práce. Chodit cvičit 
chci pravidelně.

Do plavek 
to akorát stihnete

1x zkusit je lepší než 100x slyšet. Ano, 
je to tak. Můžete k tomu využít probí-
hající jarní akci zvýhodnění dlouhodo-
bějších pernamentek. 

Vice info zde: www.bodytecpro.cz, 
nebo na tel. 730 893 988   (PI-t05-bodD)


