
 

 

 

 

Slohová práce, jejíž pisatel nechce být jmenován (je také z 8. B) 

 

Prohlídka zákulisí českokrumlovského divadla 

 

A je to tady! Začalo jaro a s ním se roztrhl pytel různých akcí mimo 

školní lavice. Většinou se rádi necháme někam vytáhnout, protože ve 

školních lavicích nebývá zábava. Navíc učit se má názorně… 

 Na konci března nás čekala prohlídka zákulisí českokrumlovského 

divadla. „Ach jo,“ stýskám si, divadlo mi totiž nic neříká. Byl jsem na 

něčem snad se školou, nebo vůbec. Tuhle kulturu moc nedávám. Ale 

nechám se překvapit, dokonce jsem spolu s ostatními přislíbil, že se 

budu chovat tak, aby se za mě nemusela paní učitelka stydět. Totiž 

takhle to ona docela často říká. 

 Ráno jsme měli sraz u divadla. Sešli jsme se všichni, nikdo divadlo 

„neháknul“ a to je asi dobré znamení. Před vchodem slyším, že nad 

vchodem je konečně maska smíchu a smutku, tedy komedie a tragédie. 

Copak tyto symboly nebývají na divadelních budovách automaticky? 

 Stojíme nahňácání ve vstupní hale, tuším, že to ještě není to pravé 

foyer a poslouchám paní Kladivovou. Odkládáme svršky a jdeme si 

vyposlechnout pana produkčního Hrušku. 

 Ve foyer jsme se dozvěděli o historii městského divadla a mě 

utkvěla otázka: „Co víte o dalších krumlovských divadlech?“ Copak jich 

je víc? Aha, vlastně jo. Jako malý kluk jsem byl na zámecké zahradě na 

„otáčku“, někdy dřív jsem slyšel, že s ním jsou potíže, ale nevím jaké. 

Asi to utichlo, protože hraje pořád. A barokní divadlo jsem viděl na 

starých fotkách. A pak že nežiji kulturně.   

 Dělíme se na dvě skupiny. Jedna jde do zvukové kabiny, tam to 

baví hlavně kluky. Všechna ta hejblátka, tlačítka… Malý ráj, ale asi i 

jedna z „duší“ divadla, protože bez zvuku a různých efektů by bylo 

každé divadelní představení fádní. Druhá skupina vyráží do kostymérny  

-  těch kostýmů, půjčují se třeba na Slavnosti pětilisté růže, ale také za 

portál a do hereckých šaten. Nikdo jsme neměli tušení, že zkušebna 

v patře je vlastně malý baletní sál a bývá pronajímán k různým účelům  - 

třeba tu mají zkoušky hip-hopoví tanečníci. 



 Na jevišti odvážní zkoušejí, jak by je bylo slyšet v hledišti. 

Neomalení diváci skrývající před herci mobil v bláhové naději, že je 

nikdo nevidí. Měli by hlédnout z jeviště, jeho rušivé světlo nelze nevidět. 

Nikdy by si mobil nezapomněli před představením vypnout. 

 Ještě krátké zastavení n vyhlídce, kde se nestačíme nakrucovat, 

máme-li sledovat, kde všude kdysi byla v Českém Krumlově divadla. 

Bude se muset podívat na net, prý tu byly i loutkové scény. 

 Vzdělání bylo učiněno za dost, můžeme se rozběhnout na náměstí, 

kde máme rozchod. Stihneme zmrzlinu, zákusek nebo čaj.  

Exkurze budiž pochválena. Děkujeme. 

 

 

 


