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Každá z inscenací…
…má svoji historii. V září se sejde parta mladých lidí, kteří se rozhodnou společně trávit svůj čas. Celý podzim hledají 
téma, které je zajímá, o kterém chtějí zjistit více, na které si chtějí utvořit svůj názor a ten předat divákovi. Hledají 
informace, čtou knihy, sledují zprávy, komunikují mezi sebou, zkouší v improvizovaných etudách, zda jim neporadí 
tělo a podvědomí. Ve společných debatách hledají konsenzus, společnou myšlenku, kterou chtějí divákovi předat. Je 
prosinec a téma je na světě, uff…  Je třeba zvolit formu, pro diváka přijatelnou a zároveň zajímavou a možná i trochu 
šokující, protože mladé divadlo trochu šokovat chce. Formu, která je schopna divákovi předat myšlenku, nikoli tupě, ale 
přeci jen pochopitelně. Na řadu přijde postupná stavba jednotlivých částí inscenace, dramaturgicko-režijní práce celého 
souboru, v níž se soubor pokusí myšlenku a příběh přetavit v sérii situací, z nichž jedna otevírá druhou, všechny jsou 
nositeli tématu a vedou ke smyslu. Co se jeden týden jeví jako geniální nápad, druhý týden je bez milosti škrtnuto jako 
nadbytečné či nefunkční a navíc do toho občas „hodí vidle“ pedagog v roli dramaturga a oka zvenčí. Je únor a mladí herci 
začnou pochybovat o inscenačních klíčích, o formě, o myšlence a možná dokonce o tématu. Jde jim o společnou věc, 
takže kritika je na denním pořádku a přesto se nikdo neuráží, všichni mají stejný cíl. Pozměněné téma, lepší forma, jinak 
pojatý příběh, škrtání, škrtání a zase škrtání… Je březen a je třeba i nedokonalou inscenaci začít fixovat. Stále dokola 
stejné dialogy, stejné pohyby, stejné obrazy, stejné situace, polovina souboru inscenaci nenávidí. Je duben a kdosi 
si vzpomene, že nejsou vyřešeny kostýmy a světla a scénář… A pak přijde první přehlídka, na které herci od poroty 
slyší, co je skvělé, ale také co nefunguje (a toho bývá mnohem víc). Ty nápady, na které je soubor nejvíc pyšný, často 
fungují jen v hlavách herců, divák se neorientuje. Ale jako reakce na kritiku poroty i diváků se v souboru rodí další a další 
nápady a inscenace se horečně proměňuje. Přijdou další přehlídky, další diváci, reflektory, potlesk, otázky bez odpovědí, 
odpovědi bez otázek, večerní párty a ranní únava, kufr zapomenutý ve vlaku, kamarádi z jiných souborů, diplomy, kritika, 
překopání celé inscenace, další přehlídky, novinové články, ztracená herečka, noční brouzdání v kašně, hádky a usmíření, 
úmorné cesty, půlnoční pizza, potkávání nových měst a starých přátel… Je září. Sejde se stará parta, parta mladých lidí, 
kteří se rozhodnou společně trávit svůj čas. Celý podzim hledají nové téma…

…má svůj příběh. Příběh, na kterém záleží, který je nositelem myšlenky a zárukou logiky stavby. Příběh, který je nutně 
podřízen tématu, aby mohl přinést smysl. Většinou literární příběh. A tak mladí čtou a čtou a čtou…

…má svoji myšlenku. Mladí herci nejsou na jevišti proto, aby lacině pobavili sebe či diváka. Chtějí něco říct. Možná něco 
vyčíst těm dlouho dospělým, mají na to právo. Možná šokovat, což patří k věku. Možná i pobavit, ale ne povrchně. Celá 
inscenační práce je vlastně o tom, jak sdělit, aby divák pochopil. Někdo to nazývá formou, někdo inscenačním klíčem, ale 
je to celé o komunikaci. Komunikaci mladého herce s tím, kdo (snad) chce vnímat…

…má svoji formu, kterou lze částečně zachytit na videu či fotografiích. Jen částečně, ale i to je dostatečným důvodem 
pro vznik této publikace. Jsou to vzpomínky, zachycené emoce, výrazy ve tvářích, chyby a nedokonalosti, okamžité 
reakce, na věky zachycené tady a teď…

…má důvod své existence, jako ostatně mladé divadlo samo o sobě. Diváci mají jedinečnou možnost, jak si poslechnout, 
co mají ti mladí na srdci, o čem přemýšlí, co je trápí a co těší, jaké mají názory. Protože důvod, proč mladý herec tvoří 
celý rok inscenaci, proč vymýšlí tisíce nápadů, které zase zahazuje, proč poslouchá kritiku a začíná stále od začátku, 
důvod, proč dokola zkouší a zkouší a zkouší, je ten, že opravdu…

…chce něco říct.
Miloslava Čechlovská
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Leni

Předloha: Zdeňka Bezděková
Režie:  Miloslava Čechlovská a Jarmila Šírlová
Realizace: 2016–2017

9. dubna 2016   – vítězství v krajském kole Dětské scény v Jablonci nad Nisou a postup do celostátního kola
15. června 2016  – reprezentace Libereckého kraje na celostátní přehlídce Dětská scéna Svitavy
21.–26. února 2017  – uznání poroty na studentské přehlídce Modrý kocour
20. března 2017  – přehlídka ke světovému dni divadla pro děti a mládež Praha
17.–20. května 2017  – 2. místo v kategorii středoškolského divadla na mezinárodní přehlídce Teatrrralki (Polsko) 

„Od čeho mám ty dvě jizvy…“

„Paní Braun, vezměte si koláček“
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(…) Sama inscenace přináší silný divadelní zážitek. Soubor v ní akcentuje představy, sny, které jsou prezen-
továny většinou kolektivně, objevuje se podivný snový ‚danse macabre‘, střídající se se scénami reálnými. 
Divák má pocit běhu mezi klipy, ze kterých se mu skládá vlastní příběh. Volba Leni z mladší kategorie, než je 
celý soubor, se ukázala jako výborný nápad. Divák se tak na téma dívá nejen pohledem vlastním a souboru, ale 
i očima ještě mladšího dítěte, pro který je okolní svět, dav, hmota neobjeveným, často nepřátelským prostře-
dím, se kterým se musí vyrovnávat. Lidé se proměňují v loutky, ať již v ‚tanci‘, nebo při hře s panenkami. (...) 
Mezi snem a realitou se např. pohybuje i scéna hledání kufru na půdě, kdy kufr ‚utíká‘ před Leni, nechce se 
nechat nalézt. (…)

Deník Dětské scény 2016/0; autoři Karel Tomas, Michaela Homolová ■

„Nenávidím své nepřátele!“



„My jsme věrní nacisti! 
A my jsme tvou maminku 

do plynu nehnali!!!“

„Jsi jen český parchant!“

„Pane učiteli, já to vím!“
„To jsou Karlovy Vary, 
to je tschechisch.“

(…) Soubor v režii Miloslavy Čechlovské a Jarmily 
Šírlové zpracoval příběh hledání vlastní identity malého 
děvčátka, které pátrá po svých kořenech. Tak, jako se 
vybavují v její mysli střípky vzpomínek, které se mísí 
s útržky rozhovorů dospělých, s narážkami spolužáků 
a obrazy přicházejícími ze snů, tak je celá inscenace 
koncipovaná do jakéhosi kaleidoskopu. Tento princip 
účinně vytvářel atmosféru a napětí takřka detektivního 
charakteru. Výraznou složkou byly postavy oživlých 
loutek (technicky velmi dobře zvládnuté dětmi), které 
reprezentovaly svět manipulovaných lidí v nacistickém 
Německu, ale také to byli partneři — hračky malé Leni, 
která si pomocí nich rekapitulovala nové informace 
o sobě. (...)  Zvuky vytvářené hráči přímo na jevišti 
podporovaly atmosféru celého příběhu. Na diváckém 
zážitku se podílelo také přirozené a velmi soustředěné 
jednání představitelky Leni (…), stejně jako přesné 
vytváření obrazů a situací ostatními členy souboru. (…) 
Je otázkou, zda poskytnuté informace dostačují k vy-
tvoření příběhu. Mnohé si divák musí domyslet, což je 
pro někoho překážkou v porozumění, pro jiného však 
podnětem k vlastní představivosti. (…) Příběh hrdinky 
přesahuje běžnou zkušenost dnešních dětí a má silné 
téma. (Inscenace) se opírá o promyšlenou režii a o vy-
zrálé fungování dětí na jevišti.

Tvořivá dramatika 2/2016; autor Hana Cisovská ■
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„Milý pane učiteli, 
opravdu jedu domů…“

„Nejsem Leni, jsem Alena Sýkorová…      
Nevím, jas se řekne česky MAMINKO.“

„Leni…“
„Výška 143, barva vlasů tmavší blond, barva očí modrá, 
věk devět, stav chrupu zdravá.“
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Nikolina cesta

Předloha: Michaela Fišarová
Režie:  Miloslava Čechlovská a Jarmila Šírlová
Realizace: 2018

6.–8. dubna 2018  – krajská přehlídka Setkání ve Strašecí – doporučení poroty do širšího výběru celostátního  
      kola Mladé scény
9.–11. května 2018  – čestné uznání v kategorii středoškolského divadla na mezinárodní přehlídce  
      Teatrrralki (Polsko). 

„Zlato, udělej mi kafe… 
Kafe, ty krávo!“

První nedělní představení Nikolina cesta bylo doslova strhující svou silnou a v dnešní době pro mnohé aktuální 
myšlenkou. Způsob, jakým soubor ukazoval na závažnost domácího násilí a důvodů, proč se s těmito záleži-
tostmi týraní lidé bojí něco udělat, byly ohromující. Vše bylo podtrženo skvěle vybranou hudbou zahrávající si 
s divákovými pocity. Co se nám však celkově snažili herci žit? To už je na každém, aby si přebral – někdo může 
vidět šanci uvědomění, aby se pokusil ve svém okolí něco změnit, někdo jiný se zase seznámil s tím, jak to 
žel někdy funguje – člověk ví, v jak špatné situaci se nachází, avšak nemůže s tím nic udělat, protože by ho to 
vnitřně zničilo ještě víc. Proto raději zůstává a nechává se unášet na této vlně dál. Chtěl bych ocenit vynikající 
herecké výkony, které dohromady s celkovou atmosférou dokázaly perfektně předložit i obyčejnému divákovi 
tak závažnou myšlenku.

Setkání ve Strašecí 2018, publikovaný článek „V neděli jsme viděli“, autor Michal Merunka ■

Lyžařský výcvik
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Lyžařský výcvik



„Co jí to děláš?! Mami?!“
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„To se tě netýká…“

„Dneska ti to sluší...“

„Hezké Vánoce. Máma.“



„Tomu ty nerozumíš...“

14 15„Cos to řekl, ty parchante?!“

„Tobě to sluší, kočičko...“

„Ty si tohle necháš líbit?“ 
„Tomu vážně nerozumíš…“
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Strom lidožrout

Předloha: Alexandr Kliment
Režie:  Miloslava Čechlovská a Jarmila Šírlová
Realizace: 2019

12. dubna 2019   – krajská přehlídka Dětská scéna Jablonec nad Nisou – doporučení poroty do širšího výběru  
      celostátního kola Dětské scény, ocenění za silné téma a pohybové ztvárnění
15.–18. května 2019  – 2. místo na mezinárodní přehlídce Teatrrralki (Polsko)
21. září 2019   – přehlídka v rámci vzdělávacího semináře učitelů dramatické výchovy Dramatická výchova  
      ve škole Jičín

Inscenace Strom lidožrout vypráví o jednom království, které „bylo stejné, jako všechny ostatní. Někdy prše-
lo, někdy foukal vítr, někdy svítilo sluníčko. Ve vesnici bylo živo, ale zámek byl nezvykle tichý. A nad zámkem 
na kopci byl TEN strom, jehož kořeny se rozrůstají“. A právě to se stalo ústředním tématem. Kořeny zla pro-
růstající všemi a vším, všudypřítomný strach a ochota se hrbit. Téma se v inscenaci stává důležitějším než 
pohádkový příběh. Mladí herci pracují především s pohybem, s minimem textu, bez rekvizit.

„Bylo jednou jedno království. Bylo 
stejné, jako všechny ostatní.“
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„Všechno vidí! Všechno slyší! 
Všechno požírá!“

„Protože jsou takoví všichni.“



„Nebojím se tě!“
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„Mé kořeny prorůstají!“

„Mně tady patří všechno! Od teď jsem 
strom lidožrout, co VŠECHNO požírá!“

„Zabít! Rozčtvrtit! Utopit! 
Ukamenovat!“



„Neuteče, vždyť ví, že bych 
za ní šla do kobky.“

Zimní bitva

Předloha: Jean-Claude Mourlevat
Režie:  Miloslava Čechlovská a Jarmila Šírlová
Realizace: 2019

13. dubna 2019   – krajská přehlídka Setkání ve Strašecí – postup do celostátního kola Mladé scény
21.–25. června 2019  – reprezentace Libereckého kraje na celostátní přehlídce Mladá scéna Ústí nad Orlicí

Zimní bitva: Na závěr sobotního dopoledne se sálem rozlehla tajuplná temná atmosféra, jednoznačně utvořená 
již první scénou inscenace. Drobnosti jako plamen, decentní osvětlení, broukání a zpěv vytvořenou atmosféru 
jedině prohlubovaly, přiváděly nás do napětí, ale zároveň do zřetelného střehu, abychom nezmeškali ani jediný 
okamžik představení. Organizace ovládající svět, tábor sloužící na převýchovu, mlčící většina a její touha po 
svobodě jsou podstatou inscenace. Vzniká tak jednoduchá myšlenka, která při perfektním zpracování, které 
soubor představil, nahání mráz po zádech.

Setkání ve Strašecí 2019, publikovaný článek „V sobotu jsme viděli“, autor Michal Merunka ■

„Časový harmonogram 
se bude dodržovat!!!“
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„Nikdy nás odsud nepustí, nikdy!“



„Heleno, uteč!“Liberecký soubor Bezejména se inspiroval knihou Jeana-Clauda Mourevata Zimní bitva, která téma dystopie 
obrací ze všech možných stran. Základní struktura všech totalitních systémů, ať už vycházejí z reality či fikce, je 
v mnoha rysech podobná. Takže i tato dílčí inspirace objemnou knihou nebrání základní srozumitelnosti příbě-
hu – staví proti sobě skupiny vládnoucí a utlačované, kteří se proti temnotě a teroru bouří. Soubor v provedení 
neplýtvá slovy, nastiňuje jen základní dějovou linii, takže mnohé zápletky divák pouze tuší či si interpretuje po 
svém. V krátkých epizodách, kdy se opakovaně vracíme do vězeňské kobky, jsme konfrontováni s různými 
prostředími a akcemi jednotlivců, pokusy o vzpouru, krutostí šelem „člověkopsů“, tedy služebníků režimu. 

Rafinovanost totalitního režimu pro nás, kdo jsme jej zažili, spočívala především v tom, že promyšleně pra-
coval se způsobem trestů. Člověk si neustále musel být vědom toho, že za jeho rozhodnutí a činy mohou být 
potrestáni jeho blízcí. Právě to je jeden ze silných momentů, který se objevuje i v této inscenaci. Za hrdinku, 
které se podařilo uprchnout z převýchovného ústavu, zaplatí životem její kamarádka. Scénická forma ztvárnění 
příběhu je sympatická tím, že si vystačí s minimem scénických prostředků. Scéna je prázdná, veškerou akční 
scénografii vytvářejí herci svými těly a pohybem, který je spíše stylizovanou taneční choreografií. Herci oble-
čení v černých legínách, postavy člověkopsů pak polonahé. Důležitou roli v kostýmech hraje bílá košile jako 
příznak lidskosti. Košile, které mají na sobě na rozdíl od dozorců chovanci převýchovného ústavu, signalizují 
jistou civilizovanost, ale také jakési stigma. Na konci symbolizují košile vzpomínku na padlé a přihlášení se ke 
vzpouře. Tomu odpovídá závěrečný (krásně sborově zazpívaný) chorál židovského autora Yosefa Hadara The 
White Rainbow, vyjadřující společnou víru k vítězství dobra nad zlem.

Za pozornost bezpochyby stojí pohybové kolektivní ztvárnění rozmanitých situací (dril chovanců ústavu, štva-
nice uprchlých zdivočelými člověkopsy, mechanická práce na poště, závěrečná prezentace společné revoluční 
myšlenky). To vše ovšem divák, který knihu nečetl, vnímá spíše intuitivně. Ne vždy je jasné, kdo je kdo, a také 
linie jednotlivých nitek příběhů se lehce rozplývají. V celkovém dojmu z inscenace, která má v sobě zvláštní 
drsnou poetičnost, to však nevadí.

Zpravodaj „Mladá na Malý 2019“, autor Jana Soprová ■
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„Další udání...“Na lovu
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Kde bydlí čas

Inscenace Kde bydlí čas souboru Bezejména Liberec (vedoucí Miloslava Čechlovská), inspirovaná velmi volně 
stejnojmennou předlohou Vladimíra Škutiny, pracuje opět se stylizovaným pohybem a hlasem s minimem textu 
a přináší příběh kluka (oproti holčičce v předloze), na kterého nikdo nemá čas a on se ho tedy vypraví hledat. 
Milou pointou se stává nalezení Ducha času – hlava hlavního hrdiny vykoukne z věže rovnou do diváků, tady 
a teď je čas společně nalezen. Inscenace má přesný temporytmus, děti vytvářejí řadu vypovídajících situací 
i prostředí, doprovázených vlastními zvuky, jsou na sebe výborně naladěné a neotřele sdělují jasné téma. Sou-
bor získal ocenění za jevištní pohyb a uchopení tématu.

Kateřina Schwarzová, Deník dětské scény 2022 ■
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Předloha: Vladimír Škutina
Režie:  Miloslava Čechlovská
Realizace: 2022

22. dubna 2022   – krajská přehlídka Dětská scéna Jablonec nad Nisou – ocenění za jevištní pohyb  
      a uchopení tématu
25.–28. května 2022  – 1. místo na Mezinárodní přehlídce Teatrrralki (Polsko)

„Nemám čas!“

„Nemám čas, prcku!“

„Prostě nemám čas!!!“
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„Někde přeci musí bydlet… 
ten čas…“

„Všichni tu sedí, dívají se na mne 
a poslouchají! Děkuji Ti, Duchu 
času!“

„Tady musí bydlet...“„Tik... tak... tik... tak...“



Svědectví o životě v KLDR

Předloha:  Nina Špitálníková
Režie:  Miloslava Čechlovská
Realizace: 2022

8. dubna 2022   – Krajská přehlídka uměleckého přednesu a divadel poezie v Liberci – postup do celostátního 
      kola Wolkrova Prostějova
14.–18. června 2022  – Celostátní přehlídka uměleckého přednesu a divadla poezie Wolkrův Prostějov – Cena Jana 
      Roubala za kolektivní uchopení tématu
1.–3. dubna 2022  – krajská přehlídka Setkání ve Strašecí – postup do celostátního kola Mladé scény 
      v Ústí nad Orlicí
24.–28. června 2022  – Celostátní přehlídka studentského divadla Mladá scéna Ústí nad Orlicí – cena poroty  
      za uchopení tématu
25.–28. května 2022  – 3. místo na Mezinárodní přehlídce Teatrrralki (Polsko) v kategorii studentského divadla,  
      speciální cena poroty za přínos v mezinárodní inscenační tvorbě
7. července 2022  – festival Šrámkova Sobotka
28. října 2022   – derniéra inscenace na festivale Děti-výchova-divadlo Praha

„Kim Ir Sen vedl těžký boj 
a každý boj má své oběti!“

„Pamatuj, abys získala to, co si OPRAVDU přeješ, 
musíš být silná a překonat překážky.“
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„Kolik amerických imperialistických 
bastardů bylo zabito ve druhé bitvě?“

(…) (Inscenace) zajímavým způsobem proplétá 
obecné s jedinečným, skupinové s individuálním. 
Na jedné straně velmi působivými prostředky 
zpracovává onen masový dril pomocí šikovně 
sestavených voice-bandových pasáží, individu-
ální i skupinové pantomimy a choreografických 
prvků, které mají až rituální charakter. Tím se 
daří vytvářet autentickou atmosféru jakéhosi 
„masového zblbnutí“, způsobeného každoden-
ní ideologickou masáží a drilem, které jakoby 
vycházelo z kořenů orientálních rituálních prvků. 
Právě technická stránka inscenace působí jako 
velmi dobře promyšlená i následně připravená. 
Zkrátka dril v té nejlepší podobě, umocněný 
ještě stejnokroji doplněnými dvojsmyslně rudým 
šátkem, který je zároveň oprátkou. Podobně 
zajímavou vizuální funkci pak mají rudé knížky, 
jediné vlastnictví každého jednotlivce, které 
slouží jako totem, symbol soudržnosti a jsou 
využívány i jako perkusní nástroje, rytmizující 
„společenský život“. Vedle tohoto společného 
úsilí o dokonalou koordinaci v rámci systému se 
jaksi na okraji odehrávají příběhy individuálních 
tragédií, kdy jednotlivé postavy, které jsou zba-
veny pouta = oprátky, jsou vlastně odsouzeny 
k popravě, čili nebytí.



„Ale já stejně zítra nejdu do 
školy, musím na výpomoc 
státu.“
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„Výpomoc státu se mezi 
práce nepočítá!“

„Musel jsem krýt sám 
sebe.“

„Cítil jste vinu?“



„Americký opice, šly do márnice...“
Celou inscenací nás provází příběh Uji a její 
matky Hanuly. Matka, jejíž dcera se zrodila 
z aktu znásilnění (mimochodem, jedním z nej-
působivějších momentů inscenace je scéna 
hromadného znásilňování mladých dívek, která 
je provedena odcizeným mechanickým způso-
bem), se systému stále vymyká, a tak klesá ve 
společenském žebříčku až do pozice „nikoho“. 
Jejím největším proviněním je to, že dosud ne-
ztratila lidskost, a projevy této lidskosti ji vlastně 
handicapují  (…). (…) působivá je závěrečná 
scéna, kde je oprátka využita dvojím způsobem: 
zatímco dcera si za své udání vydobyde mož-
nost být „šátkována oprátkou“, nad její zrazenou 
matkou rudá oprátka visí více než výmluvně. 
Pozoruhodný a jímavý, i když minimalistickými 
prostředky prezentovaný, je příběh holčičky, 
která zprvu nese statečně ústrky a násilí od 
svých vrstevníků a je matce podporou, nicméně 
společenská masáž a touha někam patřit (…) 
ji dožene k tomu, že překročí křehkou hranici, 
zradí svou matku a přidá se k temné většině. 
(…) Sugestivní inscenace, která přináší mnoho 
témat k zamyšlení a diskusi (…)

Jana Soprová, časopis Mladá na Malý, 3/2022 ■
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„Nemůžu za to, co udělala moje máma!“„Účast na popravě je povinná!“

„Mami, proč mě otec nemá rád?“



V inscenacích Dramacentra Bezejména hrají:

Adamečková Linda
Antonický Richard
Benešová Viktorie
Bergmanová Soňa
Burešová Kateřina
Celac Ana
Cichý Vladimír
Čížková Nikola
Chroustová Tereza
Jachanová Anna
Kahounová Natali
Kalendová Barbora
Karpetová Klaudie
Kloučková Kateřina
Knoblochová Anna
Komrzý Matěj
Krákorová Kateřina
Kričfalušijová Taťána
Kubíček Jakub
Kunášková Karolína
Kunášková Markéta
Lašáková Karolína
Levko Laura
Matějíčková Andrea
Matějíčka Vojtěch
Měsíčková Ema
Moonitz Tobias

Münzbergerová Anna
Nejedlová Natálie
Němcová Karolína
Ondik Matěj
Pabišková Veronika
Pavlů Tomáš
Pavlů Zuzana
Petráčková Michaela
Pospíšilová Kamila 
Preibisch Natalie 
Priščáková Eliška
Přenosilová Štěpánka
Roštejnská Michaela
Schuhová Ema
Sikorská Kateřina
Svárovský Lukáš
Šírlová Karolína
Škachová Sofie
Šlosiariková Michaela
Šrytrová Barbora
Šťastná Kristýna
Teichman Patrik
Urbanová Michaela
Velek Tomáš
Valášková Zuzana
Vodičková Kateřina
Votrubcová Lucie

Votrubec Vojtěch
Stehlíková Magda
Svobodová Julie
Šemberová Anna
Těšínská Johana 
Vrtalová Hana
Zajícová Eliška
Zajícová Veronika
Zástěrová Anna
Zbránková Anna
Zbránková Emma

„Každý může za činy svých rodičů!“
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„... musím být 
silná a překonat 
překážky.“
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