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Skvělý úspěch „Jizeránku“ na Turnovském štěku 
Letošního „Štěku“  se zúčastnilo v Městském divadle Turnov 10 souborů: tři z turnovské ZUŠ (Dráčci 
– O zoubkách, Kámoš drámoš – Husiti, Bezevšeho – Líza), dále Šesťáci ZŠ Libštát (Zlý sen), 
Rohlík ZŠ Rovensko (Jak se léčí princezny), dva soubory Dramatického kroužku  ZŠ 28. října 
Turnov (Ošklivé kačátko, Zvířátka a loupežníci),  Dramatický kroužek při ZŠ a MŠ Kořenov  
(O pokažené válce), KUKI – KUKI ZUŠ Železný Brod (Horhádky) a Jizeránek ZŠ a MŠ Benešov  
u Semil, divadelníci z nejmenší školy. Úroveň přehlídky byla, dle slov poroty, které předsedala paní 
Weissová, zakládající členka známého loutkohereckého souboru Čmukaři, vynikající a porotci 
nešetřili na adresy jednotlivých souborů chválou, byť nezapomněli ani na tvrdou kritiku. Jizeránek, 
jenž se zúčastnil soutěže již potřetí, odstranil  některé chyby z minulosti a představil se s hrou Markéty 
Chmelové v úpravě J. Vávry O Břetislavovi a Jitce aneb Jak si ukrást nevěstu. Poučené publikum – 
herci jiných souborů a další návštěvníci – se často smálo, a to byl dobrý signál. V hodnocení porota 
ocenila: 
a) jednoduchou a funkční scénu,  
b) zjednodušené historizující oblečení dětí,  
c) zapojení písní (Proč, kalino, v strouze stojíš, Jedeme na Sviní Brod a Soudce všeho světa),  
d) výběr a čistota zpracování žánru pověsti,  
e) humor a účinná jevištní zkratka.     
Porota nám doporučila vyměnit obyčejné židle za historizující, zcela sjednotit jinak dobré oblečení 
družiníků, více promyslet zapojení vypravěčky do příběhu a důkladněji objasnit časový posun v textu 
(Břetislav dítě – Břetislav ženich), dodržet imaginaci, tedy „jedeme na koni jako, držíme koně jako“ 
apod.      
Postup do krajského kola je zaslouženou odměnou pro dnešní páťáky, z nichž někteří hrají divadlo již 
3. rok. V Jablonci nad Nisou se pokusíme 12. dubna hrát dobré divadlo. Chceme, aby si to děti 
„užily“. Letošní úspěch bude těžké zopakovat, neboť dětské „herecké individuality“ nevyrostou přes 
noc. Cestou k slušnému dětskému divadlu by měly být pro mladší herce dvě představení – operka 
Sněhurka a Zlatý kolovrat, poněvadž si je ještě pořádně nezahráli, anebo většinou účinkovali pouze ve 
vedlejších rolích.   
Divadlo spojuje lidi. Úspěch by nebyl možný bez pomoci Mgr. Jitky Lampové (organizace dětí  
a příprava rekvizit), Mgr.  Ilji Kulichové (pohybová příprava, pomoc při dramatické přípravě hry  
a přípravě dětí na soutěži) a Jany Zajícové  (výroba kulis). Velmi si vážíme pomoci rodičů: Paní Jana 
Janatová nám ušila kvalitní kostýmy a paní Lenka Mifková s námi obětavě jela místo pí uč.  
J. Lampové a všestranně se starala o děti, s nimiž se vracela autobusem zpět. Mimořádnou pochvalu si 
zaslouží všichni herci: Michal Vosmík (Břetislav), Ondřej Skalský (Oldřich), Daniel Rypl  
(1. družiník), Vilém Polma, Matěj Špiroch, Jan Jakub Celler, Václav Svoboda (družiníci), Eva 
Nováková (Jitka), Tereza Seidlová (Božena), Klára Housová (abatyše), Šárka Matěchová, Zdeňka 
Janatová,  Natálie Bártová (jeptišky), Anna Mifková (vypravěčka) a Karel Janata (klíčník). Do 
Jablonce s námi pojede také Michaela Medková, jež se pro nemoc nemohla „Štěku“ zúčastnit.  
 
Anička Mifková opět postoupila do krajského kola 
Naše šestičlenná výprava nevyužila v okresním kole recitační soutěže, která se konala na ZŠ Dr. Fr. L. 
Riegra 20. března plně svých schopností. Tréma svázala pět dětí natolik, že texty, které jsme 
zpracovali do slušné podoby, nedokázali prodat. Přesto si zaslouží pochvalu za to, že do toho šli, tito 
žáci: Michal Vosmík, Tereza Seidlová, Matěj Špiroch, Karel Janata a Ondřej Skalský. Společně 
budeme přemýšlet, jak se přílišné trémy zbavit. Určité recepty máme. Nepochybně nepřispěla ke 
„snížení“ jejich sebevědomí skutečnost, že jsem nemohl být při produkci s nimi, poněvadž jsem 
předsedal porotě III. a IV. kategorie. Jako správný „mazák“ se chovala Anička Mifková , která opět 
postoupila z I. kategorie do krajského kola. Je to veliký úspěch. Blahopřejeme.  Pořadí prvních tří:    
I. místo – Valérie Rysová, ZŠ I. Olbrachta Semily (Miloš Kratochvíl – Tučňák v Africe),  II. místo – 
Anna Mifková,  ZŠ a MŠ Benešov u Semil (Martina Drijverová – Sísa Kyselá, úryvek), III. místo – 
Petr Koudela, ZŠ a MŠ Hrubá Skála Doubravice (Zbyněk Malinský – Jak se z boty stane žralok).  



V I. kategorii soutěžilo 17 žáků, ve druhé 25 dětí, ve třetí  11 a ve čtvrté pouze 5. Celkem se soutěže 
ve všech kategoriích zúčastnilo 58 dětí z 9 škol, což je méně než v minulých letech. Krajské kolo se 
uskuteční v sobotu dne 20. 4. 2013 v Liberci (začátek v 10 hod., prezence v 9.30 hod.).  

Kalendárium akcí do konce školního roku 
3. dubna (středa) – Zápis do MŠ (9 – 11,30 hod.), MŠ  
12. dubna (pátek) – Krajské kolo Mladá scéna Jablonec nad Nisou, ZŠ (J. Vávra, J. Lampová)   
15. dubna (pondělí) – divadlo v KC Golf (Zlatá husa, odj. v 10.10 hod. ), ZŠ i MŠ (všechny uč. a vych.)  
17. dubna (středa) – tradiční sportovní akce pro MŠ v SC Semily (uč. MŠ)   
22. dubna – 23. dubna (pondělí, úterý):  přijímací pohovory na GIO Semily  
20. dubna (sobota): Krajské kolo recitace, Liberec od 10 hod., prezence v 9.30 hod., A. Mifková, J. Vávra  
25. dubna (čtvrtek) – třídní schůzky a Slavnost slabikáře (od 14 hod., od 14.30 hod. do 16.30 hod. třídní 
schůzky), ZŠ  
29. duben (pondělí) – dopravní hřiště Košťálov, žáci 4. roč., ped. dozor J. Zajícová  
30. duben (úterý): program na Čarodějnice, začátek v 19 hod., areál SDH v Podolí, tance MŠ i ZŠ (I. Kulichová) 
7. května (úterý) – MŠ (Den matek), recitací básní, písně, tance 
9. květen (čtvrtek) – divadlo na ZŠ Bodláka a Pampelišky (ZŠ), celá ZŠ, divadelníci sehrají pro děti tamní školy 
dvě představení (O Břetislavovi a Jitce a Zlatý kolovrat), dozor J. Lampová, J. Vávra, J. Zajícová), odjezd  
v 7,45 hod., za pěkného počasí Zebín a Tábor, další možnosti – muzeum a věž v Jičíně, návrat v 16 – 17 hod.   
15. květen (středa) Pythagoriáda, M. Vosmík, E. Nováková, D. Rypl, ZŠ Dr. F. L. Riegra Semily od 8.30 hod. 
(ZŠ), ped. dozor J. Vávra neb J. Zajícová 
16. května (čtvrtek) – Kutná Hora (odjezd v 6.30 hod., ped. dozor Mgr. J. Lampová, Mgr. J. Vávra,  
J. Zajícová, H. Marková), ZŠ 
20. května (pondělí) – Pirátská pohádka (KC Golf, odjezd v 10.10 hod., ZŠ i MŠ, nevylučujeme změna termínu) 
21. května (úterý) – spisovatel z Turnova od 9.30 hod., ZŠ, ve třídě J. Lampové   
23. května (čtvrtek) – Divadlo Spejbla a Hurvínka v Semilech !   mimořádná nabídka  (ZŠ i MŠ) 
31. května (pátek) – divadelní představení (aula GIO Semily, od 10 hod.), ZŠ 
11. června (úterý) – 2. školní akademie (od 15. 00 hod.), ZŠ i MŠ, tance, rozloučení s předškoláky v MŠ 
(tělocvična), s žáky 5. roč. (třída)     
13. června (čtvrtek) – výlet MŠ do Starých Hradů objednaným autobusem 
14. června (pátek) – Madagaskar (pro 3., 4. a 5. ročník, filmová komentovaná projekce v KC Golf)  
V červnu chce MŠ ještě realizovat výlet do Dolánek na Dlaskův statek (ráno do Semil autobusem, pak vlakem 
do Dolánek).     
Setkání s SDH Benešov se uskuteční  poslední týden v červnu(tradiční akce pro děti MŠ i ZŠ).  
 
Pokyny ke krajskému kolu soutěže Mladá scéna v Jablonci nad Nisou  
Den: pátek 12. dubna 2013. Odjezd autobusem od školy v 8. 15 hod.    
S sebou si vzít 2 svačiny (na dopoledne a na odpoledne-pořádnou), pití a přezůvky. Oběd za 50 Kč 
mají děti objednaný (přinesou si na něj peníze, ve škole budou mít oběd odhlášený). Dopoledne 
proběhne v Jablonci od 10 hod. zkouška, aktivní divadelní program pak mají děti ještě od 13 – 14,30 
hod. Samotná přehlídka, na kterou do Eurocentra v Jablonci nad Nisou všechny rodiče zveme, začíná 
v 16 hod. , Jizeránek vystupuje jako 4. ze šesti souborů, které se v pátek představí, na řadu se dostane 
zhruba v 17.45 hod.- 18 hod.  Dalších 5 jich bude soutěžit v sobotu. Děti by se měly vracet někdy 
kolem 20. hodiny, tzn. domů přijedou kolem 21. hodiny. Autobus pojede horním Benešovem, 
zastaví u odbočky na Nouzov, pak v Podskalí, u hřiště a konečná je u školy. Pokud rodiče dětí 
nebudou na uvedených zastávkách čekat, dovezeme děti až ke škole. Prosíme, rodiče, aby v uvedený 
čas „byli na mobilu“.  Rodiče, kteří si budou chtít své dítě po skončení přehlídky s sebou odvézt 
domů automobilem, mi přinesou krátký přípis znění: 
Přebírám zodpovědnost za svého syna (dceru)…………………….. …… (jméno a příjmení), 
kterou si odvážím z jablonecké přehlídky automobilem.               
V Benešově u Semil  12. dubna 2013                      Podpis rodičů: _____________________________      
 
Návratka: V pátek 12. 4. 2013 si přijdu pro své dítě na  
zastávku___________________________ (uveďte zastávku). _______________________  
                                                                                                                          Podpis rodičů.        
Nesmírně si vážíme nabídky rodičů, že nám s odvozem dětí pomohou vlastními automobily, ale je to 
nesmírně složité. Blížeji vše vysvětlím na třídních schůzkách. Upozorňuji, že žádné dítě nepustíme s cizím 
řidičem, třebaže by k tomu mělo povolení od rodičů.          Děkujeme za pochopení.                          J. Vávra                   


