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Jsme nesmírně rádi, že můžeme opět po dvou letech napsat krátký článek a poohlédnout se zpět za 

naším letošním soustředěním. Loňské soustředění 2020 muselo být vzhledem ke koronavirové pandemii 

zrušeno a my s obavami vyhlíželi, co nám ten začátek letošního nového školního roku přinese. I přes 

mírně se zhoršující situaci v počtech nakažených a s ukončeným testováním žáků ve školách, jsme 

začínali mít obavy, zda nedojde opět k nějakým restrikcím, které by nás mohli o soustředění připravit. 

Naneštěstí byly naše obavy plané a tak jsme mohli po testování všech účastníků soustředění opět dne 24. 

9. v 9 hodin vyrazit do rekreačního zařízení Lorien na naše, již v pořadí jubilejní, desáté soustředění. 

 Letos jsme museli vyrazit na soustředění dokonce dvěma autobusy, takže si asi dokážete 

představit, kolik se nás letos na soustředění vydalo. Zúčastnilo se ho celkem 64 účastníků, mezi kterými 

byli nejenom žáci, ale i bývalí absolventi oboru, kteří se k nám takto mohou vracet a prožívat s námi 

další radostné divadelní, ale i hravé chvíle, i když už nejsou žáky školy. Hlavně bychom se bez nich 

neobešli, protože pomáhají s celkovou organizací soustředění.  

Především tito absolventi se pak 

ujímají divadelních skupin a 

vedou menší divadelní dílny, do 

kterých jsou žáci hned na začátku 

soustředění rozděleni. Letos bylo 

vytvořeno pět divadelních skupin, 

mezi kterými byli zapojeni jak 

žáci ze ZUŠ z Ústí, tak ze ZUŠ 

z Chocně. Vedoucími skupin se 

staly Hana Vyčítalová, Ondřej 
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Štantejský, Standa a Jan Hnykovi, Adéla Sedláková a Barča Medunová, Michaela Krycnerová a Petra 

Sedláčková. V těchto divadelních dílnách vždy žáci připravují drobné výstupy, které si na konci 

soustředění navzájem přehrají. Letošní téma výstupů neslo název „Úspěšný seriál“. Hned v úvodu si 

žáci losovali z pěti tematických názvů seriálů: Léta plná dobrodružství, Cesta do neznáma, Stroj času, 

Přepadení, Ve službách Sherlocka Holmesa. Ze dvou finálních Léta plná dobrodružství a Přepadení, si 

žáci odhlasovali seriál Přepadení. Na základě vybraného seriálu si poté rozlosovali pořadí (epizody 

seriálu). Nejen, že tvořili krátký divadelní tvar, jehož součástí byl jeden díl seriálu, ale museli si k němu 

vytvořit vlastní plakát a znělku, která by se v úvodu dílu objevila. Někteří zvolili reprodukovanou 

hudbu, jiní si dokonce vymysleli vlastní texty na již vtvořené znělky a zpívali sami. 

 Nejen, že se žáci spolu setkávali v hereckých dílnách, ale také v soutěžních skupinách, protože 

jak se stalo zvykem, jsou žáci na začátku soustředění rozděleni do sedmi soutěžních skupin, ve kterých 

mezi sebou společně soupeří v mnoha hrách a 

různých sportovních disciplínách. Mezi hry letos 

např. patřily: soutěž v Ringu, noční stezka odvahy 

spojená se hrou Majáky, detektivní autorská hra 

„Ukradený film“, Bandiera…ad. Na konci 

soustředění se poté veškeré body za soutěže a hry 

sečetly a první tři týmy byly obdarovány několika 

sladkostmi. Letos zvítězil sedmý tým pod 

vedením Adély Medunové s celkovým počtem 50 

bodů. Ta za vedení týmu také obdržela divadelní 

odznak se symbolem našeho oboru (dvě masky 

představující tragédii a komedii). Také se ještě 

udělily další dva divadelní odznaky a to Vendovi 

Vackovi za jeho taneční výstup na Ondrotéce a 

Ondrovi Štantejskému za její uspořádání.  

 Soustředění není jenom o divadelních a 

herních aktivitách. Považujeme ho za prvek, který 

nás spojuje a drží po celý rok pohromadě. 

Soustředění nás vlastně dělá tou pravou divadelní rodinou. Je úžasné vidět propojení mladších a starších 

žáků nejen v připravených aktivitách, ale i ve volných chvílích, poté společné rozhovory mezi žáky 

z Ústí a z Chocně…vidět, jak si navzájem žáci pomáhají mezi skupinami, jak se v soutěžích navzájem 

podporují a jak si společně dělají 

soustředění zábavné, radostné a 

pohodové. Letos toho byla 

dokladem i Ondrotéka (pro 

neznalce Ondrova diskotéka), o 

které jsme se už zmiňovali, kde 

všichni žáci bez rozdílu věku, 

okresní národnosti, tančili jak 

„jeden muž“. Kde se společně 

bavili a užívali si té perfektní 

večerní a díky světelným a 

hudebním efektům i skvělé 

atmosféry.  
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 Jakmile je soustředění u konce a my se vracíme autobusy zpět, osloví pana učitele Zajíčka jedna 

z nejmladších účastnic…„Pane učiteli, proč to soustředění nemůže být alespoň týden?“ Co říci na 

závěr? Já si myslím, že to hovoří za vše. 

Tímto děkujeme všem, kteří se letos na soustředění organizačně podíleli: Paní Kristýně Morávkové za 

otestování všech žáků a dospělých. Všem našim vedoucím, kteří s námi pracovali. Janě Láslové, 

Honzovi Langerovi a Lukáši Haufovi za pomoc při organizaci programu. Ondrovi Štantejskému za 

skvělou Ondrotéku a v nespolední řadě našemu panu učiteli Jiřímu Zajíčkovi, bez kterého by 

soustředění ani nemohlo být. 

Děkujeme 

Divadelní rodina      

 

 

 


