
v su nu:
Sny o herectví leckterá
z nás za nechá
v zapomen'uté krojiné
dětství. Někdy je tom
ovšem i po pěkné
řádce let neporušené
najde dokáže oživit.

rávě to se před pěti
lety přihodilo Ireně -

Zlámalíkové z jiho-
českých Homolí. Když
děti odrostly a kolotoč

kolem domácnosti a práce
ubral na obrátkách, dostala
chuť se znovu vrátit na diva-
delní prkna. A hned zatepla se
svěřila kamarádce ze školních
let Stáně Kočvarové, s níž kdysi
hrávala v ochotnickém divadle
a která se na rozdíl od ní začala

44 VLASTA

herectví věnovat profesionálně.
Společně daly dohromady de-
setičlenný základ ŽASu neboli
Ženského Amatérského Spolku
Homole. A nad tím, co tenhle
spolek za pouhých pět let doká-
zal, opravdu mnozí žasnou.

HVĚZDNÝ START
SEXTÁNEK
Divadlo bez mužských by mož-
ná leckoho přibrzdilo v rozletu.
Stáňa se s tím ovšem jako

scenáristka a režisérka v jedné
osobě vypořádala s vtipem
a po svém. A to už v pIVIÚhře
Sextánky, kteráje inspirovaná
červenou knihovnou. "Muže tu
hrají plošné figuríny na pojízd-
ných stojanech, my ženy s nimi
manipulujeme, jak potřebu-
jeme, nikdo se nám nebrání,"
vypráví s gustem. "Dokonce jim
můžeme i vyměňovat hlavy. Teď
s námi hraje jako host třeba
Johnny Depp a Alec Baldwin."

Start měly odvážné divadelnice
vskutku raketový, i když většině
z nich chyběly herecké zkuše-
nosti. Hned v prvrúm roce své
existence ŽAS vyhrál Národrú
přehlídku venkovských diva-
delních souborů ve Vysokém
nad Jizerou a úspěch slavil
i na Jiráskově Hronově, který
je Mekkou všech amatérů. Ně-
které z členek spolku dokonce
překvapily samy sebe. Tak jako
plachá Míša, jež dnes hraje na



plné pecky, a nebo důchodkyně
Maruška, kterou jeden divák
označil za .Jeana Gabina"
ŽASu. Sklidí vždy největší di-
vácký úspěch a navrch má ještě
textařské sklony.

PŘISTŘIŽENÁ
HERECKÁ KŘíDLA
Některým ovšem také počáteč-
ní nadšení dlouho nevydrželo.
Brzy totiž zjistily, že zvládnout
vedle hraní ještě rodinu, do-
mácnost i práci bývá pořádná
fuška. Jiným zase slibně rozvi-
nutá herecká křídla přistřihly
různé životní zádrhele. Ať už to
byla nemoc, rozvod, stěhování,
nebo úmrtí v rodině. Někdy jim
ovšem právě členství v ŽASu
pomohlo překonat i ty nejtěžší
chvíle. "Jedna z našich členek
přišla například o jediného syna
a divadlo jí nejspíš pomohlo,
aby vůbec přežila," zmíní se
Stáňa. "Je hezké vidět, že se teď
někdy na chvilku i zasměje."
Jako režisérka ovšem rozhod-
ně nepatří k benevolentním
šéfkám, které by amatérské
hraní považovaly za nezávaznou
zábavu. V ŽASu podle jejích
slov zůstalo čtrnáct skalních
žen, které dobře vědí, že musí
hraní "obětovat" hodně času
a energie, aby představení za
něco stálo.

SAMY zvučí I STAVí
Věkový průměr Ženského Ama-
térského Spolku je asi tak pade-
sát let. "Kazí" ho pouze ani ne
třicetiletý benjamínek a několik
sedmdesátníků. Patří k nim
také jediný mužský člen spolku,
Honza, který při představeních
fotí, stará se o spolkový web

i staví dekorace a za odměnu
si smí občas zahrát i nějakou
tu roličku. "Generační třenice
u nás neznáme," přesvědčuje
Stáňa. "Když řekne nejmladší

o Bára nějaký peprnější vtip, dvě
nejstarší Marušky se jen cudně
zardí, nikdo se neurazí." Stejně
tak podle jejích slov dříve naro-
zené členky spolku nevyžadují
žádné zvláštní úlevy, i když mají
už artrózu v kolenou a delší
přejezdy pro ně musí být hodně
náročné. Pokud se jí zeptáte,
kdo jim šije kostýmy nebo ma-
luje kulisy, jen se tak udiveně
podívá a suverénně řekne: "Pře-
ce my samy!" A také si samy
zvučí i skládají texty písniček.
Pro Stáňu to ostatně není zase
nic až tak neobvyklého, už
proto, že dvacet let hraje v pro-
fesionálním studiu Dell Arte,
kde spolu s kolegyní Sylvou
Malinkovou také vystupují v řa-
dě "nedivadelních" rolí. Ostatně
i tu už do spolku angažovala.

PUTOVNí
NAROZENINOVÝ DAR
Ženské z ŽASu ovšem spolu ne-
jen hrají, ale i podnikají výlety,
vyměňují si recepty nebo slaví
narozeniny. "Jednu dobu to byly
samé dortíky a koláčky, jenže
teď má každá druhá zvýšený
cukr nebo cholesterol, a tak
jsme spíš přešly na zeleninu,"
přiznává Stáňa. Šalamounsky
vyřešily také problém, jak vy-
mýšlet každoročně originální
dárky pro čtrnáct "skoro pří-
buzných". Zavedly putovní dar,
ke kterému si ovšem každá
z předávajících musí připravit
nějakou vtipnou scénku. Letos
takhle mezi oslavenkyněmi

.•••Při společném soustředění
si někdy ochotnice v ŽASu
dají pořádně do těla. Ostatně
dobrá fyzická kondice přece
k herectví patří ...

život REPORTÁŽ II
___________________________ 0
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T Po představení Sextánky se
protagonistkr sešly v Galerii
Na dvorku v Ceských Budějovicích.
A jestli pak poznáte ty dva
pohledné a slavné americké
chlapíky, kteří se k fotografování
také připojili?
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"Ted' s námi hraje
jako host třeba
lohnnyDepp
a Alec Baldwin.'

život REPORTÁŽ

putuje maňáskové divadlo,
jindy to byla třeba nahřívací
dečka nebo masážní stroj jako
vystřižený z Postřižin. Někdo na
oslavu zinscenuje estrádu Ein
Kessel Buntes, jiný předávám
Oscarů nebo
ohňostroj pro-
mítaný na plát-
ně. Přezdívku
Cimrmani
v sukrúch si
tenhle spolek
rozhodně ne-
vysloužil jen
tak náhodou. "Samozřejmě nám
to lichotí, jen si nejsem jistá,
jestli je možné srovnávat," za-
pochybuje Stáňa. "I když v naší
nejnovější hře Rychlé šipky
máme opravdu cimhnanovskou
přednášku o našem souboru
i o tom, co diváky čeká v druhé
části představení."

TŘEŠINKA NA DORTU
Zároveň však paní režisérka
přiznává, že to Cimrmani v suk-
ních nemají vždycky doma
snadné. Po premiéře hry Marie
aneb Fakt Fiction dokonce prý
manžel jedné z členek s úsmě-
vem prohlásil, že jí asi zakáže
chodit na zkoušky. "Oproti

:::J skutečnosti se totiž naše Marie
1)

:5 Sklodowská provdala za svou
~ první lásku z mládí Kazimíra Zo-
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Režírování her pro
dospělé Stáňu baví
stejně tak jako hraní
pro děti

rawského a teď vedle své nároč-
né práce v laboratoři ope~ovává
ještě netolerantního manžela
Kazimíra (nomen omen). Na ko-
legu Pierra Curieho myslí jako
na svou tajnou lásku," uvede

nás do děje
Stáňa. Větši-
na manželů
ovšem tak
radikálrú ná-
zory nemívá
a hraní svých
hezčích polo-
viček toleru-

je. Obvykle se ovšem některým
vtipům z této hry smějí daleko
měně než ženy. Její hlavní hr-
dinka stihne během představení
otěhotnět, porodit, uklidit, vy-
žehlit, pečovat o děti a manžela,
uvařit pravou bramborovou
polévku a získat Nobelovu cenu
za chemii - za objev radia a po-
lonia. Mnohé z těchto situací
přitom herečky, které se v roli
Marie při představení střídají,
znají i z reálného života a umí si
je mnohem lépe vychutnat.

Amatérské divadlo je pro
většinu z nich onou pověstnou
třešinkou na dortu "všedního"
životaNapínavým dobrodruž-
stvím, které jim přináší spoustu
nových zážitků. A také spole-
čenstvím, kde vždycky najdou
svou naslouchající vrbu .•
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