
STRANA  10 TN - KVĚTEN 2016Publicistika

Jediným divadlem  z Vysoči-
ny na 50. ročníku Třebíčského 
loutkářského jara bylo Maňás-
kové divadlo Třešť. Pod vede-
ním Luďka Kováře sehrálo 
pohádky O Budulínkovi  a O 
zlé koze. 

 Antonín Zvěřina

Vy jste na Třebíčském loutkář-
ském jaru poprvé?

Jsme tady poprvé na pozvání Miro-
slavy Čermákové, která tuto přehlíd-
ku organizuje. Jsme jediní zástupci 
Kraje Vysočina na této přehlídce. 

Co pro vás účast znamená?
V Třešti není jen toto maňáskové 

divadlo, ale jsem principálem i vel-
kého loutkového divadla. Máme vel-
kou převozní scénu, rodinné divadlo 
a toto maňáskové divadlo. To půso-
bí při Domu dětí a mládeže jako 
kroužek. Snažíme se vychovat dorost 
pro velké loutkové divadlo.  

Takže co pro vás účast znamená?
Myslím si, že za dobu mého princi-

pálování v období patnácti let jsme 
tady už několikrát mohli být a beru 
to jako takový náš hřích. Musím 
upozornit, že máme v Třešti svůj 
vlastní festival Kašpárkova rolnička 
Třešt a jedná se o nesoutěžní festi-
val. Jezdí k nám hrát soubor z Pelhři-
mova, loutkové divadlo z Humpol-
ce, a samozřejmě hrají naše soubory. 
Bylo by dobré se jich zeptat, proč do 
Třebíče nejezdí. Proč jsme tady jako 
jediný zástupce z Vysočiny. Zeptat se 
třeba i souborů z Velkého Meziříčí či 
z Polné. 

Nepokusil jste se informovat 
sám?

Máte pravdu, ptal jsem se jich, 
proč do Třebíče nejezdí. Třeba pel-
hřimovská Rolnička se po hodno-
cení poroty málem rozpadla. Trva-
lo jim čtyři roky, a to hrají loutkové 
divadlo mnozí celý život, než se zase 
dali dohromady. Slečna s vysokou 
loutkářskou školou je začala poučo-
vat, že všechno dělají špatně, že je to 
naprosto rozhodilo. A přerušili svoji 
činnost. 

Raději tedy pořádáte nesoutěžní 
přehlídku?

Ano, jedná se o přátelské setká-
ní loutkářů z Vysočiny. Sjíždějí se 
k nám lidi, kteří mají rádi loutkové 
divadlo. Musím přiznat, že máme 
strach z poroty, i proto jsme tady za 
těch patnáct let nebyli. Pokud jde o 
velké divadlo, máme asi 45 centi-
metrů vysoké marionety a scéna je 
poměrně náročná. Nevešli bychom 
se do časového limitu, kdy je třeba 
scénu postavit. Hodina nám na to 
nestačí. 

Jak dlouho maňáskové divadlo 
funguje?

S kolegyní Jitkou hrajeme i rodin-
né divadlo, které se dá postavit na 
stůl. Pracovníci Domu dětí a mlá-
deže nás oslovili, zda bychom ještě 
vedle svých iniciativ nechtěli založit 
kroužek. Slibovali jsme to tři roky a 
nikdy se nám žádné dítě nepřihlásilo. 
Až čtvrtý rok se přihlásilo pět dětí. 
Maňáskové divadlo hrajeme třetím 
rokem. Musel jsem vyrobit přenos-
nou maňáskovou scénu a žena ušila 
maňásky. Nyní už máme v kroužku 
devět dětí. Nejmenší holčičce je pět 
let a tu jsme naučili Ladovy říkadla 
a hrajeme Pohádky z lesa, kdy ona 

jako jediný člen vystupuje přímo na 
scéně. Nejstaršímu členovi je třináct 
let. 

Máte radost, že jste našel děti, 
které to baví? 

Mám z nich opravdu radost, je 
to dobrá parta a dokáží se vzájem-
ně zastoupit. Je moc pěkné, že děti 
hrají dětem. A měli jsme velkou 
radost i z reakcí dětí v Třebíči, kte-
rá byla opravdu spontánní. Hrálo 
se nám tady moc dobře. Jsem na ně 
pyšný, dělají nedílnou složku kul-
turního života v Třešti. Vystupují 
v mateřských školách, na Noci kos-
telů, v třešťské synagoze. Budou hrát 
na velkém třešťském Dřevořezání. 
Snažíme se spolupracovat s dalšími 
spolky ve městě a tyto děti propagu-
jeme. 

Kdy vlastně v Třešti loutkové 
divadlo vzniklo?

Bylo to v roce 1961. To byla zcela 
jiná doba, televize měla jeden pro-
gram, o počítačích nikdo nevěděl. A 
děti měly úplně jiné zájmy. Dneska 
mají daleko větší možnosti zábavy a 
jsem rád, že se našlo devět dětí, které 
se chtějí loutkovému divadlu věno-
vat. 

Je dobře, že se děti mohou na 
veřejnosti předvést, že něco umě-
jí?

Je to pro ně přirozené a mají to 
v sobě. Ale jakoukoliv zmínku o slá-
vě u nich nepřipouštím. Je přece 
pěkné, když vystupují ve školce, kam 
jako malé děti chodily. 

Vybral jste pro ně maňásky, pro-
tože přece jsou snadněji ovlada-
telné než marionety?

Na rozjezd je to dobré, ale jed-
no z děvčat už mně hraje ve velkém 
loutkovém divadle. Myslím si, že 
maňásky jsou pěkné, a musím uznat, 
že mám velkou podporu v rodině, 
kdy manželka je vyrábí. Musím při-
pomenout i roli Domu dětí a mlá-
deže, který nám umožňuje práci 
kroužku. 

Věříte, že má loutkové divadlo 
budoucnost?

Místo odpovědi se vrátím k reakci 
dětí na dnešním představení. Ta jas-
ně ukazuje, že loutkové divadlo má 
tady svoje místo. Už jenom z úcty 
k těm, kteří loutkové divadlo v Třeš-
ti zakládali, se je budu snažit udržet 
a rozvíjet. Budeme se snažit rozdávat 
radost lidem i sobě. 

Pro vás to musí být časově dost 
náročné?

Tři divadla považuji za velkou 
výhodu. Ročně se zúčastňujeme asi 
pětadvaceti akcí a když nemohou 
lidé z velkého divadla, mohu nabíd-
nout rodinné divadlo nebo maňás-
kové. Máme zástupnost a můžeme 
se podílet na všech akcích v Třešti a 
okolí. Teď i v Třebíči.

A na závěr názory samotných dětí. 
Tereza Matějková dělá loutkové 
divadlo, protože ji to baví. „Vždyc-
ky jsem chtěla dělat něco do divadla,“ 
svěřila se. Má z účinkování radost. 
„Jinak bych to nedělala,“ doplnila. 

Podobné pocity má i Kateřina Gre-
gorová. „Chci bavit děti,“ prozradi-
la. Amálku Hynkovou také divadlo 
moc a moc baví. „Jsme dobrá parta,“ 
netajila. 

Do Třebíče přijely třešťské děti s maňásky

TŘEŠŤSKÝ PRINCIPÁL Luděk Kovář přivezl na přehlídku děti.
  Foto: Antonín Zvěřina

Jubilejní padesátý ročník krajské 
soutěžní přehlídky amatérských 
divadelních souborů Třebíčské 
loutkářské jaro, které každoročně 
připravuje Městské kulturní stře-
disko Třebíč, zná vítěze. 

Porota nominovala do celostát-
ní soutěže Loutkářská Chrudim 
brněnský soubor Loutkino s příbě-
hem „Dobrodružsví pavouka Čen-
dy“. Do širšího výběru doporučila 
soubor Happy Th eater Brno, který 
v Třebíči soutěžil poprvé. 

Předvedl autorskou hru „Nevěří-
cí Janek“. Součástí soutěže v Chru-
dimi je také pouť. 

Právě na ni porota poslala pros-
tějovský soubor Starost, protože 
jeho představení „Písně pohnutli-
vé i veselé v provedení rodin mú-

zou políbených“ je pro tamní pouť 
jako ušité.

V Národním domě v sobotu 2. a 
v neděli 3. dubna soutěžilo devět 
souborů ze tří krajů. Kraj Vyso-
čina reprezentovalo Maňáskové 
divadlo při Domově dětí a mlá-
deže Třešť. 

„Velice nás pozvánka potěšila. A 
ještě víc reakce diváků, dětí,“ pozna-
menal principál Luděk Kovář. Na 
přehlídku přišlo bezmála 600 náv-
štěvníků. 

Součástí přehlídko bylo setkání 
členů legendárního třebíčského 
souboru Zdravíčko, které již nevy-
stupuje. Miloš Blaha, dnes se již 
na přehlídku dívá z loutkářského 
nebe, přehlídku v roce 1966 uspo-
řádal poprvé.   -zt-

ROZZÁŘENÉ dětské oči, to je největší odměna pro všechny soubory, které v Třebíči 
vystupovaly.  Foto: Antonín Zvěřina

Pavouk Čenda míří do Chrudimi


