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Dvaadvacátý ročník festivalu 4 + 4 dny v pohybu uvedl 

v premiéře hned dvě inscenace, které se po jeho skončení 

z karlínských kasáren úspěšně přesunuly do jiných prostor. Obě 

spojuje takříkajíc „dokumentární“ přístup k věci, byť se 

nejedná o klasické dokumentární divadlo, prezentující skutečné 

příběhy reálných postav. 

Jak v inscenaci Společenstvo vlastníků Divadla Vosto5, tak 

v Rekvalifikačním kurzu René Levínského, Johany Švarcové a 

Petra Vaňka jde spíše o navození povědomé a co nejreálněji 

působící situace, kdy se skupina nesourodých jedinců schází za 

nějakým účelem. Ten nakonec paradoxně je tím posledním, o co 

během setkání jde nebo co si z něj člověk odnáší. Divák se 

stává (nepřímým) účastníkem schůze či (přímým) frekventantem 

kurzu. Není tak vydělen a povýšen nad absurditu dění, která 

v obou mimořádně povedených inscenacích, byť rozdílnými 

prostředky, vypovídá o neschopnosti domluvit se, předat si 

něco podstatného, vylézt z vlastní ulity a jakkoli se 

„potkat“.  

 

* Poslední, co by inscenace původně rozhlasové hry René 

Levínského s úplným názvem Úvod do práce s počítačem - 

Rekvalifikační kurz ÚMČ Praha 9 chtěla zprostředkovat, je 

pocit útulna. Diváci-účastníci kurzu vcházejí do pološera sálu 

paláce Akropolis, osvěcovaného zářivkami, které se velice 

„neladně“ prověšují na kabelech nad hlavami všech 

zúčastněných. Sál je vybavený stoly s pravidelně rozmístěnými 



počítačovými obrazovkami. Iluze, že jde o skutečný kurz, je 

důsledně dodržována. Technici u vchodů radí příchozím, aby si 

k obrazovkám sedali po dvou, případně jim ukazují volná místa. 

Z vyvýšené plochy jeviště se občas ozve nepatrně otrávený, 

monotónní hlas, rutinně opakující něco, co už evidentně 

párkrát říkal: „Najděte si počítač a normálně si k němu 

sedněte.“ Osobu, která mluví zpoza obrovského monitoru, 

otočeného k divákům zadní stranou, nevidíme. Na velkém plátně 

nataženém na levé straně jeviště je ovšem možné sledovat 

všechno, co se děje na školitelově obrazovce. Než kurz začne, 

mezi lehce nepříjemnými, rezignovanými povely ohledně 

prezenční listiny („Pošlete si to dokola, klidně podepište i 

ostatní, co tu nejsou, já vím, že tu nejste dobrovolně…“) muž 

surfuje po různých e-shopech, především počítačového vybavení. 

Kromě anténních rozbočovačů, displejů a baterek ovšem dlouze 

vybírá i pěnu do koupele. Refrénem v jeho monologu se pak 

stává fráze „hlavně mi sem (s tím) nechoďte“, příznačná pro 

celkovou atmosféru odtažitosti, absenci normálního 

mezilidského kontaktu i nesmyslnosti zdánlivě praktického 

počínání. 

Trvá to relativně dlouho, než doposud skrytý školitel, 

kterého hraje Petr Vaněk, opustí své místo a neochotně zahájí 

rekvalifikační kurz pro nezaměstnané „Úvod do práce s PC“. 

Obrýlený, mírně nahrbený muž v oranžovém tričku s límečkem a 

odrbané hnědé flísce se představí jako Ing. Jaromír Stromšík 

z Úřadu práce MČ Praha 9. Jeho kontakt s přítomnými 

frekventanty ovšem zůstává podobný, jako když seděl za 

počítačem. Na nikoho se nedívá, těká očima, pohybuje se někde 

mezi lehkou nervozitou a totálním flegmatismem. Při řeči mírně 

zadrhává, takže mluví v nepříjemně trhaných frázích a navíc 



velice monotónním přednesem. Člověk si říká, co by se muselo 

stát, aby to tohohle člověka vzrušilo nebo vyvedlo z míry.  

Svým vlastním hodně suchým až beznadějným vtipům (které 

navíc nejsou vtipné) se směje bezhlasně – výsledkem je něco na 

způsob odpudivého němého šklebu. Tímto (ne)humorem koření 

historky, kterými prokládá výuku, a které, jak se ukáže, 

nakonec tvoří gró celé hodiny. Padají zásadní neveselá životní 

moudra typu „nikdy nejezte nad klávesnicí arašídové máslo, ta 

škoda je nevratná… asi jako smrt“ či „těžko položíš na 

tlačítko prst, když ho nemáš“. Úvahy a lidové filosofování 

střídají historky z vlastního tragikomického života. Levínský 

tu čerpá inspiraci z postavy podivína Michala Kolesy, fenoménu 

českých internetových diskuzí, který žil svůj osobní život 

téměř výhradně virtuálně. Z historek pak přechází k úkolům pro 

účastníky či k nějakému tématu „k věci“ zásadně mimořádně 

křečovitým „oslím můstkem“. Například když potřebuje přeskočit 

z odbočky týkající se přeceňování sprchování zpátky k tématu 

kurzu, prohlásí: „(sprchování) vám práci nenajde, kdežto 

počítač ano“. Výsledné spojení „nechtěného“ humoru tohoto typu 

a Vaňkova pojetí školitele coby důsledně rezignovaného autisty 

je nesmírně zábavné – z velké části právě tím, že Stromšík 

zábavný vůbec být nechce. 

Zmíněné úkoly pro účastníky jsou kapitolou samy o sobě – 

čas od času Stromšík frekventanty vyzve, aby na svých 

monitorech odklikli, případně vypsali správné odpovědi na dané 

otázky. Je to činnost interaktivní pouze do jisté míry – 

většinou se baví dvojice, sdílející počítač, vedoucí kurzu se 

k výsledkům nijak nevyjadřuje (pouze po každém úkolu 

osazenstvu poblahopřeje k vyplnění); „správné“ odpovědi se 

nikdy nedozvíme. Což by bylo ostatně s podivem, otázky jsou 



záměrně absurdně-legrační a vůbec nic netestují. Nejméně pak 

poznatky získané na kurzu. V jednom z úkolů je například 

potřeba seřadit úkony dle důležitosti od toho 

nejpodstatnějšího (co je třeba udělat v nezaměstnanosti), až 

po to nejvíce podružné. Jiný úkol je zase postaven coby 

doplňovačka, která přímo vybízí k vtipným odpovědím: Mým 

přáním vždycky bylo pracovat jako…; Do budoucna se dívám… 

Mezi zadáními školitel v rozbíhavých litaniích nejčastěji 

naráží na své neutěšené soukromí. Jako v případě Kolesova 

reálného předobrazu i Stromšíkův jediný skutečný mezilidský 

kontakt představuje soužití s matkou – patří k oněm chlapcům, 

kteří se od maminky nikdy neodpoutali. Vztah je to evidentně 

nezdravý, muž se svěřuje například se svou zálibou chodit doma 

v matčiných šatech. Jiné vztahy zjevně nepěstuje, jeho 

misogynie a strach z lidí prosakuje téměř z každé repliky i 

gesta. Počítač je podle něj skvělý právě v tom, že vám umožní 

stýkat se s lidmi co nejméně. Strach obecně je dalším 

opakujícím se tématem – během kurzu se dozvídáme názvy těch 

nejneuvěřitelnějších fobií – logizomechanofobie, musofobie, 

metrofobie; bát se je možné úplně všeho a zdá se, že právě 

s tímhle pocitem Stromšík přistupuje k životu i ke světu.  

Strachu sekunduje skepse – muž evidentně dělá něco, čemu 

sám nevěří. Čím dál víc se s despektem otírá i o svého 

zaměstnavatele – Úřad práce. Další dovednosti nejsou to, co 

lidi potřebují, a on se nehodlá snažit. Jeho rezignovanost 

vrcholí zlomovým okamžikem, kdy má ke svému počítači připojit 

3D tiskárnu. Povede se mu to přesně naopak, čímž dojde ke 

zploštění 3D reality… a tím i samotného Stromšíka. Ten 

z jeviště mizí a od této chvíle slyšíme jenom jeho hlas z 

reproduktorů u jednotlivých počítačů. Na plochách monitorů se 



v tu samou chvíli objevuje idylická pláž a zdá se, že Stromšík 

dosáhl absolutního štěstí: „Je to tu krásný. Když nabíhá 

systém, jako by vycházelo slunce.“ Do šumění a hučení 

přístrojů se prolínají zvuky vln, narážejících na břeh. Idylu 

by ovšem mohlo zničit jediné kliknutí a proto „NIKDY 

NEVYPÍNEJTE TENHLE POČÍTAČ!!!“ 

Po prvních reprízách prý tvůrci dovedli celý koncept do 

důsledků a Petr Vaněk se tak – na rozdíl od reprízy v Akropoli 

- nepřišel ani uklonit. Zdá se mi, že po závěrečném „sci-fi“ 

zlomu, který přichází jaksi nemotivovaně, zčistajasna 

(Stromšíkovo rozbíhavé žvanění ostatně nikam nesměřuje, dalo 

by se přerušit v podstatě kdykoli), má takové řešení smysl a 

stálo by zato se k němu vrátit. Když už se od začátku dodržuje 

hra na „nedivadlo“, tak tedy důsledně. Rozpačitý potlesk, když 

se Vaněk zase zničehonic objeví, ruší důsledně dodržovanou 

iluzi „reality“ a navíc ani neodpovídá tomu, jak se publikum 

celou dobu evidentně bavilo. Se Stromšíkovým vymizením ze 

scény a dlouhou závěrečnou pasáží, kdy se divák musí spokojit 

jen s reprodukovaným hlasem, totiž představení padá řemen, 

konec vyznívá spíš rozpačitě do prázdna, než jako překvapivá 

pointa. Vaněk dokázal Stromšíka nekarikovat, hrát ho s určitou 

empatií a respektem. Bez onoho živého člověka na jevišti mizí 

i napětí mezi evidentní ubohostí a trapností kurzu i jeho 

školitele a soucitem s někým, kdo se vymyká normálu.  

 

* Soubor Vosto5 přesunul svou poslední inscenaci Společenstvo 

vlastníků do společenského sálu na Masarykově nádraží, místa 

pro schůzování ideálně neosobního a nedivadelního: omšelý 

prostor nejasného účelu, osvětlovaný zářivkovým světlem. Jak 

je tomu u Vosto5ky a režiséra Jiřího Havelky zvykem, snaha 



učinit diváka nenásilně součástí dění, smazat hranice mezi ním 

a účinkujícími, je patrná hned z počátečního uspořádání. 

Stejně jako během Dechovky1) diváci dotvářejí osazenstvo 

v hospodském sále, na Společenstvu vlastníků se stávají 

účastníky schůze. Jsou jim vyhrazena místa ve dvou řadách 

kolem dokola dlouhého stolu, kde zasedají protagonisté, od 

kterých diváci v první řadě sedí maximálně na délku paže.  

Od začátku je vytvářena iluze „dokumentárnosti“. Poslední 

příchozí ještě ani nesedí a už se dovnitř postupně trousí 

účastníci schůze. Zasedají kolem stolu, vyzdobeném umělou 

květinou (vybavení doplňují naaranžované skleničky a občanský 

zákoník). Vybalují si přinesené věci, případně hledají vhodná 

místa („Sem ne, tady sedí předsednictvo“). Už během prvních 

vteřin se ukazuje, jak podstatné bylo správně namíchat 

sousedský „guláš“. Za prvé kvůli udržení „dokumentární“ roviny 

(příliš provařené obličeje by tu zdaleka tak neobstály) a za 

druhé kvůli předvedení co nejširší škály typů, povah, 

osobnostních nešvarů i frustrací, jejichž vyhřeznutí tenhle 

mikrosouboj o moc i vlastní důležitost dává ideální prostor. 

To se bez výjimky podařilo – kdo musel někdy v životě podobné 

setkání nad zdánlivě společným problémem absolvovat, jistě 

většinu osazenstva „poznal“. 

Společenstvu předsedá mladá matka na mateřské (Renata 

Prokopová), která se ze všech sil snaží být konstruktivní a 

udržovat jednání v mezích slušnosti, nakonec se ale neubrání 

hysterii a zoufalství i vztek si vybije na vlastním muži. Toho 

hraje Ondřej Bauer jako nenápadný konsenzuální typ, kterému 

jde především o to pomoct manželce a nezabředávat do 

                                                           
1) Psal o ní Jakub Škorpil v článku Obrazy z dějin obce dobrodínské v SADu 1/2014 
  



zbytečných sporů. I jemu ovšem v momentě manželčina 

obviňujícího záchvatu pořádně bouchnou saze a dozvíme se 

leccos o tom, jak to doma u Zahrádků (ne)funguje. Jejich 

mikropříběh je ostatně pro celou věc typický – nakonec se spíš 

veřejně propírá osobní špína než by se řešilo to, kvůli čemu 

se schůze pořádá.  

Jak taky, s tímhle materiálem. Paní Horváthovou (Hana 

Müllerová), důchodkyni v nevkusných růžových šatech především 

zajímá, kdo má při splácení nájemného či energií nějaké 

(zdánlivé) výhody a jak by takové nespravedlnosti šlo zamezit. 

Typická závistivá a útočná domovnice, která má nos všude. 

Především jí leží v žaludku mladý slovenský homosexuál (pro 

starší generaci rovnou dvojitý terč), jenž by měl dle jejího 

názoru – mimo jiné - platit vodné i za své milence, kteří u 

něj jistě prosprchují kvanta vody, když pořád vyvonění courají 

po baráku. Nitranský (hraje ho Andrej Polák) se snaží vnést do 

diskuze racio, ale je „po slovensky“ výbušný a ne úplně 

diplomat. Navíc nešťastně vnáší do debaty pojmy jako 

solidarita, civilizace a evropské hodnoty, čímž si sympatie u 

„lidu“ také nezíská a stává se hromosvodem pro útoky ze všech 

stran. Je první, kdo houstnoucí atmosféru plnou nevybíravých 

útoků „zabejčených“ protistran nevydrží. Definitivně odchází, 

když je nařčen z toho, že na půdu nasadil dřevomorku, aby pak 

prostor mohl odkoupit a sám si tam udělat dvoupatrový byt. 

Konspirační teorie a podezřívavost ostatně v situaci, 

v níž se řeší osud společného majetku, jenom bují. Mistrem 

v tomto oboru je důchodce Kubát (Ján Sedal, alternuje ho 

Zdeněk Mucha), bývalý předseda družstva a strážce starých 

(rozuměj „starorežimních“) pořádků, který razí heslo „dobrá 

doba už byla“. Je to osoba prohnaná, bohorovně nesnášenlivá a 



zatvrzelá. Miloš – jak ho nazývají starousedlíci – proti 

všemu, co je „nové“, argumentuje starými lepšími časy a 

kouzelnou formulkou „To za mě… (si lidi věřili; žádný odměny 

nebyly; všechno se dělalo osobně; se svítilo i prasklejma 

žárovkama…)“. Postupně vychází najevo, že byl ženatý 

s Horváthovou, kterou neustále nenápadně uráží, a že s ní má 

syna pochybných mravů. A také, že vlastní v domě hned několik 

bytových jednotek, které získal ne zcela košer způsobem. Přes 

jeho „neexistuje“ a „NE je důvod“ na každý praktický krok 

směrem ke změnám tedy těžko pojede vlak.  

Jeden z jeho bytů obývá profesor (Václav Poul), který si 

hned po příchodu vybalí z igelitky knihu a krom jediné 

repliky, kdy doporučuje nezbavovat se plynových rozvodů v 

domě, si celou dobu nezúčastněně čte. Jeho lhostejnosti se 

vzhledem k čím dál nesmyslnějšímu dění nelze tak docela divit, 

na druhou stranu jeho postoj odráží i jistou nadřazenost, 

povýšenost a oddělenost intelektuální elity od běžného dění, 

od aktivního života ve společnosti. Je to výraz rezignace na 

překračování propasti mezi různými sociálními i názorovými 

skupinami – což je obecné a dosti skličující téma, které 

inscenace vzdor všemu humoru zřetelně tematizuje, a to nejen 

v této postavě.  

Ke zbytku osazenstva patří i mladý pár, v domě nový a 

neznalý vztahů, čili snadno manipulovatelný ze všech stran. 

Manželka (Anna Kotlíková) je ve vysokém stupni těhotenství, 

celou dobu mlčí, případně se ve zjevných bolestech odebírá na 

toaletu, podpírána vyjukaným manželem (Patrik Holubář). Zato 

evidentně movitá paní Procházková (Lenka Loubalová), blonďatá 

mondéna v růžovém kostýmku, je zcela nad věcí; během diskuzí 

se líčí a se zjevným opovržením se přítomným vysmívá. Nejlépe 



v tiché konspiraci se svým pofiderním doprovodem-poradcem 

(Zdeněk Pecha). Z toho se postupně vyklube primitivní mlátička 

a majitel firmičky „na cokoliv – své služby nedůvěryhodně 

nabízí při všech možných i nemožných příležitostech.  

Panoptikum doplňuje mimořádně tupý pan Švec (David 

Dvořák), který se pomalu ale jistě opíjí, v nestřežené chvíli 

si nacpe do igelitky pohoštění pro všechny a především 

absolutně nemá pojem, o co jde. Mluví zásadně mimo téma 

(především o své nemocné matce, kterou zastupuje) a pokaždé se 

snaživě hlásí pro i proti. Další významný článek tvoří paní 

Roubíčková, jíž Halka Třešňáková pojala jako nesnesitelnou 

upjatou pedantku, která svou funkci kontrolního orgánu bere 

smrtelně vážně. S náležitě protivným, nepřístupným výrazem se 

neustále popotahuje za tygrovanou šálku, vyžaduje každý 

nesmysl písemně a pronáší neprůstřelné hlášky typu „stanovy 

jsou stanovy“ (z úředních dokumentů ostatně velice ráda 

cituje). 

A nakonec tu jsou lehce tajemná dvojčata, bratři Čermákovi 

(Petr Prokop a Ondřej Cihlář). Ti se vrátili do Čech po delším 

podnikání v cizině a v domě zdědili byt po zesnulém otci. 

Snaží se v dění zorientovat a mimo jiné zjišťují, že téměř 

každý ze sousedů má od bytu jejich už dlouho nemohoucího otce 

klíče. Bratři zprvu působí zcela profesionálně, do ničeho se 

nechtějí zbytečně zaplétat, postupně ale začnou podstrkovat 

podezřele levné služby své firmy, až nakonec opanují situaci 

docela. Všichni ti, kdo se půl hodiny přeli o tom, kdo bude 

zapisovatel a kdo skrutátor, jaký je správný hlasovací postup 

a dalších podobných margináliích, všichni, kdo nebyli schopní 

domluvit se na žádném přijatelném kompromisu ohledně hlavního 

bodu – prodeje společné půdy a opravy domu – tu najednou 



v minutě podepisují prázdné papíry, takové „malé plné moci“. 

Raději nedomýšlet, co to ve skutečnosti povedeným bratrům 

podepsali a co se dozví na příští schůzi, do jejíhož vedení se 

Čermákovi (spolu s už totálně ožralým, nesvéprávným Švecem) 

nechali po rezignaci zkolabované předsedkyně v nastalém zmatku 

narychlo zvolit. 

Absolutní chaos a postupná proměna schůze ve zvěřinec mají 

své kořeny v neschopnosti se skutečně poslouchat, vést 

smysluplnou, racionální diskuzi a v absenci vůle se dohodnout. 

Mluví se hodně, ale je to takové plácání do vody, chytání za 

slovíčka, řešení podružností. Obzvláště některé postavy 

vynikají schopností soustředit se zásadně na to nepodstatné. 

V rámci cyklících se debat, periodického hlasování, 

překřikování a plkání nesmyslů ze vší banality jasně 

krystalizují i témata obecně společenská. Markantní je 

například rasismus, latentně přítomný napříč celou společností 

– šest studentů z Ghany, kterým pronajímá svůj byt paní 

Procházková, nenechá chladným snad nikoho. Podobně 

netolerantní jsou téměř všichni (krom dvou mladých párů) i 

k homosexualitě. Jak říká dotčeně jedna z postav: „Teplouši 

maj dneska větší práva než lidi“. Symptomaticky jsou všichni 

v útocích nejprve opatrní a spíš v narážkách chodí kolem horké 

kaše, ale jakmile někdo další přilije do ohně, dodají si 

odvahu a poslední stopy korektnosti jsou ty tam. O zvrhlosti 

setkání, které notně ironizuje pronesenou výchovnou větu „jsme 

přece dospělí lidi“, svědčí i to, jak rychle jsou místnost 

nuceni opustit dva přítomní chlapečci Zahrádkovi (František a 

Eda Prokopovi), pro jejichž uši to celé záhy začne být moc. 

Ani zprvu důsledně „dokumentární“ formální rámec 

klasického schůzování pod náporem všech emocí nevydrží. 



Havelka ho narušuje s citem pro timing. V momentě kdy se 

půtky, vzájemné obviňování a vtipné hlášky přece jen trochu 

vyčerpají, situace je vyhrocená až do vzájemné nenávisti, a 

vypadá to, že vyjednávací manévry se ocitly zcela na mrtvém 

bodě, začne těhotná novomanželka rodit. Následuje filmově 

„zpomalená“ sekvence, která zveličuje drama do operních 

rozměrů, čemuž odpovídá i hudební doprovod. Místnost se zpola 

zahalí kouřem a mlžným oparem se prodírají všichni zúčastnění 

ve snaze rodičce pomoci (nebo alespoň něco podobného 

předstírat). V čiré hrůze otevírají ústa, provádí absurdní 

záchranářské pohyby, vrhají se přes stůl k telefonu, či mezi 

diváky otevřít okno… Výsledkem je komicky panoptikální obraz 

boschovských rozměrů. Jak náhle vzniknul, tak je stejně ostrým 

střihem zrušen a atmosféra i tempo se vrací do normálu – 

rodička zahlásí „planej poplach“ a jede se dál, jako by se nic 

nestalo.  

Další nečekanou vsuvku v podobě komediální etudy (která 

mimo jiné opět předvádí směšnou ubohost zúčastněných) 

zprostředkují paní Zahrádková a Roubíčková. V momentě, kdy 

hysterie dostupuje vrcholu a veřejně se pere to nejsoukromější 

špinavé prádlo, se začnou honit kolem stolu a nakonec se i 

velmi nevybíravě rvát. Jedna druhou škrtí, druhá rve první 

účes a ostatní nezúčastněně přihlížejí. Jen Kubát otráveně 

utrousí: „Prosím tě, Hanko, pusť ji.“ 

Konec se nese v duchu téměř hororovém. Část osazenstva už 

místnost opustila, ostatní se balí. Čermákovi využívají chaosu 

k „převratu“ a přesvědčují osazenstvo k rychlým podpisům 

bůhvíčeho. Neschopnost všech to jakkoli prohlédnout vzbuzuje 

úzkost nad lidskou hloupostí. Světla už jsou napůl zhasnutá a 

scénu podbarvuje temné hučení, které mimo jiné dává tušit, že 



by s tím plynem opravdu nemuselo být všechno v pořádku. 

Celkový rozklad symbolicky završí náhlé uvolnění části 

stropního osvícení… Skutečný horor ale představuje fakt, že po 

hodině a půl není v zápisu ze schůze, ve kterém má být 

zaneseno „jen to podstatný“, vůbec, ale vůbec nic.  

 

René Levínský: Úvod do práce s počítačem - Rekvalifikační kurz 

ÚMČ Praha 9, režie Johana Švarcová, dramaturgie Marta 

Ljubková, hudba Martin Ožvold, výprava Adriana Černá, Palác 

Akropolis (původně uváděno v rámci festivalu 4 + 4 dny 

v pohybu), premiéra 8.10.2017 

 

Jiří Havelka: Společenstvo vlastníků, režie Jiří Havelka, 

dramaturgie Martina Sľuková, scéna Antonín Šilar, kostýmy 

Andrea Králová, divadlo Vosto5 ve společenském sále Masarykova 

nádraží (původně uváděno v rámci festivalu 4 + 4 dny 

v pohybu), premiéra 7.10.2017 

 

  


