
 

 

 

  

máme pro Vás 

připravené další 

číslo KUKáckého 

zpravodaje KUK-

news. Následující 

stránky se zaměří  

především na  

DRAMKUdoDO-

MU a nabídneme 

ukázky toho, co 

se děje při online 

dramaťáku.  

Všichni se shod-

neme, že v ZUŠce 

se  scházíme 

mnohem raději, 

ale bohužel to 

nyní není možné. 

Proto jsme s Ivou  

zvolily pro online 

komunikaci Sky-

pe, kde se může-

me alespoň takto 

na dálku vidět a 

slyšet. Myslíme 

si, že je důležité 

udržovat společ-

ný kontakt mini-

málně touto ces-

tou. Doufáme, že 

tvůrčí náměty 

jsou pro Vás mo-

tivací a odreago-

váním. Nechce-

me nikoho zahl-

covat úkoly, ale 

pomalu začíná-

me prozkoumá-

vat nové témata 

pro inscenování 

a také proto je 

fajn, když se se-

jdeme všichni :-)  

Všichni, kteří se 

online DRMA-

K Y d o D O M U 

účastní  Vám 

mohou potvrdit, 

že rozhodně jen 

nesedíme před 

počítačem a kou-

káme do obra-

zovky…  ostatně 

o tom se také 

můžete přesvěd-

čit v tomto vydá-

ní KUKnews :-) 

Přejeme pěkné 

počtení a neza-

pomeňte sledo-

vat v sobotu 

24.10.2020 ži-

vé vysílání 

Želivize!  
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Jednou z tvůrčích aktivit, které se (nejen) KUKly věnovaly, byla přijatá výzva, kterou 

již na jaře nabídlo Muzeum Jeanna Paula Gettyho v Los Angeles. Šlo o to vybrat si 

slavný obraz a ten se pokusit sestavit a vytvořit z toho, co mají lidé právě po ruce. A 

tady se můžete podívat, jak si s tímto úkolem poradili členové souboru KUK! 

Armel 
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Nora 

Vašík 
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KUKly a DdD 



 

 

Emilka 
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DETEKTIVNÍ PŘÍBĚH 

pachatel 

DETEKTIV 

svědci 
zápletka 

detektiv a 

policista 

Sherlock Holmes 

vražda 

krádež 

 

únos 

důkazy 

překvapivé řešení 

? 

? 

? 

? 

? 

? 
? 

lupa 

 

záhada 

vyšetřování 

napětí 
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KUKačky se mimo jiné v 

rámci distanční výuky 

věnovaly detektivním 

příběhům. Co je pro de-

tektivní příběh důležité 

a proč nás detektivky 

baví číst a koukat se na 

jejich filmové zpracová-

ní? I o tom jsme si při 

jednom online setkání 

povídali. A k čemu jsme 

došli? Podívejte se sami  

na naši myšlenkovou 

mapu níže :-) 

Dále jsme si společně 

vytvořili postavu, které 

jsme přidělili určité 

vlastnosti. S touto po-

stavou jsme dále praco-

vyšetřovatel 

vali. Úkolem bylo napsat 

detektivní 

příběh či 

jeho úry-

vek, ve 

k t e r é m 

tato po-

stava hra-

je důleži-

tou roli. 

Následně 

jsme se 

vžili do 

p o s t a v y 

detektiva, 

k t e r é m u 

samozřejmě nesmí chy-

bět určitý atribut 

(charakteristický znak 

KUKačky a DdD 

postavy, např. Sherlock 

Holmes a jeho 

dýmka, Hercule 

Poirit a jeho 

knírek….).  

Dokonce jsme 

stihli prozkou-

mat i práci scé-

nografa a něco 

málo jsme si o 

scénografii jako 

takové řekli. Na 

dalších stra-

nách KUKnews 

si můžete pro-

hlédnout vý-

tvory těch, kteří je     do-

dali. 

POSTAVA 

Muž/chlapec 

15let 

Pomáhá hostinskému 

Je hodný, dobročinný 

Nejí brokolici  

Rád spí    

Z dob staré Anglie  

Knedlíky s jahodami jsou 

jeho nejoblíbenější jídlo 

Má zkažené zuby a když 

se směje, tak vydává 

divné zvuky 

Chaotický styl uklízení   

Nachází se na nádraží 

Má na kalhotách skvrnu 

od jahod 

tajemno 
Jak to dopadne??? 



 

 

Případ odcizeného smaragdu 

Můj příběh začíná v hostinci Black 

star. Vše začalo, když noviny 

přinesly zprávu o loupeži smaragdu 

nevyčíslitelné ceny. Tento smaragd 

patřil hraběnce Latcherové. Případ 

by l  předán  Scot lantyardu . 

H r a b ě n k a  o d j e l a 

z Padinngtonského nádraží do 

Sarry na své sídlo. Druhý den po 

loupeži ke mně domů přišla 

inspektorka Walkerová. Hned jsem 

se tohoto případu ujal, protože 

v hostinci pracoval můj syn jako 

posluha, je mu patnáct. Když jsem 

přijel na místo činu, zjistil jsem, že 

je tam hrozně čumilů/zvědavých lidí. Můj syn si nechal říct, jaké jídlo si může 

dát, měl nařízeno aby zaměstnal obsluhu. Šel jsem do pokoje, kde byl 

ukraden klenot. Vypadalo to, jako by někdo rozbil skříňku na klenoty 

prudkým nárazem. Pak jsem začal s výslechem personálu, který měl přístup 

do pokoje. Byl to hostinský Terry, můj syn, uklízečka a recepční. Hostinský 

Terry měl hůl s olovem uvnitř. Když mi tu hůl ukazoval, tak jsem si všiml, že 

má obvázaný palec a zjistil jsem, že si ho rozřízl, když nandával na lustr 

novou kouly právě v pokoji hraběnky Latcherové. Ptal jsem se, jak je možné, 

že ho řízla. Prý mu proklouzla, rozbila se a řízla ho. Ona tam nebyla, ptám se 

se zaujetím. Prý ne. Ztratila se, říká Terry. V tu dobu přijela moje manželka 

Tereza. Uviděl jsem ji, když jsem šel do pokoje prohlédnout lampu. Kárala 

syna za to, že se stejně jako předevčírem umazal od jahodové marmelády. 

Prohledal jsem okolí stolu a hle, několik střepů bílého skla, ze kterého je 

lampa vyrobena. V temnotě se objevil paprsek světla. Jedna část skla byla 

umazaná od marmelády. 
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….Pane, chytil jste už 
toho zloděje receptů 
na čaj? Můj vnuk má 
na jeho šestnáctiny 
převzít tuto firmu a s 
ní i celý rodinný 
průmysl. Zatím se 
doučuje v hostinci, 
aby se naučil, jak se 
chovat a pilně 
dřít.                            
                             

Naši detektivové se 

snaží jak to jen jde, 

pane Fogu mladší, to 

jistě víte!!!... 

Řešení: Protože moje žena kárala syna za to, že se zase 
umazal od marmelády jako předvčírem. 
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Neznámý 

Za jednoho zimního mlhavého  rána vystoupil z vlaku jakýsi podivný mladík 

s jasně růžovou skvrnou na nohavici a skvrny si prozatím nebyl vědom. 

Uviděl  v dálce postavu, která se opatrně blížila k němu, jako kdyby nechtěla 

být zpozorována. Byla to žena 

s krásnými  šaty. Neslyšně se blížil 

k ní. Když od ní byl skoro dva 

metry, dokázal už skoro rozpoznat 

její sladký a půvabný obličej a 

potichoučku zašeptal : ,,Slečno, 

stalo se vám něco, že se takto 

nenápadně plížíte?“  A pak jen 

uslyšel výstřel a žena ho objala. 

Chtěl se dojít podívat, co se stalo a 

uslyšel další výstřel. Rychle zaběhl 

za roh a ladná slečna se mu 

rozplakala na hrudi. Nevěděl, co 

má dělat. Byla to druhá žena, co 

v životě uviděl plakat. Řekl jí, že 

vše bude určitě v pořádku, že se 

jen musí uklidnit. A svýma krásnýma modrýma očima se zahleděla do jeho 

očí. Měly stejnou mořskou barvu. Řekla s pláčem v hlase: ,,Byla to moje 

sestra “ . Potom uslyšely další výstřely, které byly čím dál hlasitější . Rychle jí 

chytl za ruku a zeptal se jí: ,,Jak se jmenujete?“  a slečna 

odpověděla :,,Anastásie. A jak vy? “ . V křiku řekl: ,,Leo. A teď poběžíme za 

ten vlak. “  Vagón byl z nějakého neznámého důvodu otevřený. Leo se tam 

chtěl jít podívat, ale Anastázie ho svou malou ručkou chytla a ukázala, že už 

Říjen 2020  Stránka 8  

Leo 



 

 

začínají přicházet lidé. On se ohlédl a všiml si, že je to strážník a 

řekl :,,Anastásie, teď půjdeme přes vlaky až na konec nádraží.“   Anastázie se 

na něho podívala a chtěla mu něco říct, ale dřív než se nadechla, chytl jí za 

ruku a běželi na konec nádraží. Tam jí Leo řekl: ,,Teď se neboj a chovej se 

úplně normálně a utři si ty slzy a chyť mě za ruku. “ . Šli úplně v klidu, dokud 

Anastásie neuviděla svou ležící sestru a matku, jak na ní bezradně hledí. 

Strážníci se ptají kolemjdoucích, jestli neviděli podivnou osobu se zbraní 

v ruce. Tak stiskla Lea ještě pevněji a zrychlila krok do prvního hostince. Když 

vkročily do hostince, hned se na ně podívala celá hospoda a hostinský se 

zeptal: ,,Co tu chcete? “  ,,Nějaké bydlení, prosím. “  Hostinský si je prohlídl 

od paty až k hlavě a řekl: ,,Pokoj je tu pouze jeden a to pro jednoho. Ale jak 

vidím, vám to vadit nebude. “  ,,Nějak to přežijeme. ,, Hostinský se koukl na 

Lea a řekl: „Ty mi tu budeš pomáhat a já po tobě nebudu chtít peníze. “  

Potom do hostince vtrhl muž, který vypadal jako ten vrah. Prohlídl si 

hospodu, ale Anastásie si naštěstí nevšiml a rychle odešel. Anastásie si všimla 

vyděšeného Lea a řekla: „My si to bydlení radši zaplatíme.“  Šli nahoru a 
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začali na sebe koukat. Leo rychle odvrátil pohled a řekl: ,,Musíme najít vraha 

a pak se rozdělíme.“  ,,Ano “  ,,Víš proč jí zastřelili? “  ,,Bohužel ano. Chtěl po 

ní, aby mu dala její náhrdelník. Je velice vzácný. “  Anastásie se zeptala Lea, 

jestli nechce čaj a Leo odpověděl, že si ho moc rád dá. ,,Tak já ho objednám 

a potom si odpočineme. “  Poté na dveře zaklepal nějaký neznámý člověk a 

řekl: „Dobrý den, tady soukromý vyšetřovatel. “  Anastázie zbystřila a řekla: 

„ Leo, musím se někam schovat! “  „ Proč? Je to detektiv, tomu můžeš vše 

říct. “  „ Právě že ne. My jsme se sestrou utekly a určitě mě budou hledat. “  

Leo ukázal na skříň a Anastázie se do ní rychle schovala. Leo potom řekl: 

„ Dále. “  Detektiv  vytáhl zbraň a řekl: „Kde je náhrdelník a kde 

Anastázie? “  „ Já nevím a kdo je ta Anastázie. “  „ To je dívka ze slavného 

rodu šlechticů. “  „ A  kdo jste vy? “  „ Někdo, kdo nechce být zpozorován. “  

„ Já vím, kdo jste. Jste ten vrah! Máte úplně stejnou zbraň a dokonce jste 

nějak podezřele podobný tomu pánovi, který vtrhl do hospody. “  Leo 

vytahoval z kapsy opatrně zbraň. Potom Anastázie slyšela jen výstřel a 

zahlédla mezerou postavu, která se hroutila k zemi a slyšela zabouchnutí 

okenic….. 
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Na nádraží stojí patnáctiletý chlapec s výraznou skvrnou od jahod na 

kalhotách. Vypadá nervózně. Vedle něj si stoupne asi stejně stará dívka se 

zrzavými vlasy. Podívá se na něj a zeptá se: Prosím vás kolik je hodin pane... 

CHARLIE ! Vyhrkne chlapec. Já jsem Emily, usmála se na něj dívka. Když se 

seznámil i , z a č a l i  s i 

p o v í d a t . Oba k sobě 

v z á j e m n ě cítili zalíbení. 

Naj ednou se Emily zeptala 

na skvrnu od jahod na 

kalhotách. C h a r l i e 

prohlásil, že si jí nevšiml a 

p o z v a l Emily na šálek 

čaje k sobě domů. Když 

p ro j í ždě l i m ě s t e m , 

n a j e d n o u s e  d r o ž k a 

p r u d c e z a s t a v i l a . 

C h a r l i e vystoupil, aby 

zjistil co se d ě j e .  P ře d 

d r o ž k o u stál podivný 

muž v černém. Ukázal na Charlieho a vzápětí se Charliemu zatmělo před 

očima. Vyděl jen záblesky. Černou skvrnu, jak tahá z drožky zrzavé vlasy a 

přikládá šátek na dívčí tvář, která vzápětí upadá do bezvědomí. Chtěl vstát, 

ale nemohl se hýbat. Pak už viděl jenom černou tmu. Když procitl, nejprve 

pocítil zimu. Bylo ráno! Vždyť před chvílí byl večer. Charlie se pokusil vstát, 

ale nešlo to, neboť byl přivázaný silným provazem k lampě. Ještě že se jako 

malý učil vázat a rozvazovat uzly. Chvíli mu trvalo, než se vykroutil. Když 

vstal, rozběhl se k drožce, která tam pořád ještě stála, ale bez řidiče. Charlie 

marně hledal Emily, ale něco přece jen našel. Hedvábný kapesníček, který 

podivně páchnul. Charlie ani vteřinu nemeškal a vyfotil šátek, drožku i 

provaz. Když kráčel prázdnou ulicí do hostince, kde vypomáhal, ale zároveň 

tam i bydlel, rozhodl se, že Emily najde…. 

 Stránka 11  



 

 

Příběh: servírka 

Každej den chodil  vypomáhat do 

jedné hospody vedle jeho domu. 

Líbila se mi tam jedna holka, byla to 

servírka. Nechtěla ho, protože měl 

hnusnej chrup. Mám na toho kluka 

divné podezření, ta holka před 

týdnem zmizela. Je podezření na 

vraždu. Musím to rozluštit!... 

Jessika Pritchetová  
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SCÉNOGRAFIE  

SCÉNOGRAF 
profese 

výtvarná složka 

spolupráce s režisérem 

rekvizity  

kufry v Dětech z Blankenese 

(věž, plot, postele, lavice…) 

tvoří atmosféru 

místa, kde se děj 

odehrává 

NÁVRH V POČÍTAČI 

REÁLNÝ MODEL 

NAKRELENÝ/NAMALOVANÝ NÁVRH 
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KUKačky a DdD 
návrhy divadelní scény  

kulisy 
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METAFORA 

Obě skupiny (KUKačky i 

KUKíci) se nejprve věno-

valy metaforám. Co je to 

ta metafora? Kde se 

používá a k čemu nám 

vlastně je? A proč je dů-

ležitá pro divadlo? Mrk-

něte se na níže uvede-

nou myšlenkovou ma-

pu.  

Pro vybraná témata jako 

je nuda, poslání, sladké 

myšlenky, království, de-

mokratické volby a hr-

dost jsme hledali způ-

sob obrazového ztvár-

nění. Použít bylo možné 

pouze ovoce, zeleninu 

příp. kuchyňské náčiní a 

vytvořit kompozice, kte-

ré by metaforicky toto 

téma vystihly. Témata to 

nebyla jen tak bezmyš-

lenkovitě vybraná. Ale 

víc už prozrazovat ne-

budeme… sledujte vysí-

lání Želivize! 

DRAMKAdoDOMU ne-

minula ani KUKíky. Bě-

hem jednoho našeho 

setkání jsme vzniklé fot-

ky ještě využili ke skupi-

nové tvorbě nových há-

danek, básni-

ček a přiřazení písničky, 

která by je nejvíce vysti-

hovala. Pojďte se podí-

vat na naší nejen literár-

ní tvorbu!  

Ale to stále není všech-

no, co jsme společně 

zažili! Dokonce si každý 

vyrobil stroj času a 

samozřejmě jsme 

všechny tyto stroje 

hned vyzkoušeli. 

Měli jsme štěstí a při té-

to výpravě jsme potkali 

mnoho známých tváří…  

„ jako “  

obrazová 

pojmenování 

přenesený význam na základě vnější podobnosti 

symbolická/vizuální 

podoba s jiným  

předmětem 
využíváme v divadle — obrazy 

vede diváka k zamyšlení 

je pro diváka zajímavější  

„ hlava rodiny “  

„ čelo postele “  

„ zub času “  

„ moře času “  



 

 

Dva vojáci proti sobě bojují. Jeden má 

hlavu bílou, druhý je železný a ostrý. Z 

obou vám do očí vyhrknou slzy. Jak se 

Ti dva jmenují? 

Šla rajčata do války, 

 nepotřebovaly bodáky,  

Kedlubny jim velely, 

zaútočily v pondělí. 

 

Text: Bety, Madla, Nina, Jessica 

Fotky: Linda/Bětka/Nina 

Stály banány u stěny, 

Jen tak lážo plážo opřený. 

Kdo by to byl řekl, 

že se jim den vlekl. 

KUKíci a DdD 
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Bílý česnek vidí tmu, 

sekáček se jenom blýská, 

chudáčkovi řeže tepnu, 

po životě se mu stýská. 

Xindl X—Včera mi bylo málo 

Text: Linda, Kája, Veru J., Emma 

Fotky: Bětka/Bety/Nina 
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KUKíci a DdD 

Jedna věc vysvětlí nám všem, 

proč to jablko padá dolů a 

Andulka na papulu. 



 

 

Tři kříže 

Mezi mrtvými druhy, 

ležím jak kus tuhy. 

Tři veliké zuby, 

bodají mě do huby. 
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KUKíci a DdD 

Text: Matěj, Diviš, Seba 

Fotky: Nina/ Seba/Diviš 

Jsem ježek s polovinou hlavy. 



 

 

V červeném hábitu a všichni se ho bojí. 

Montgomery/  

Deset malých 

černoušků 
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Text: Bětka U., Verča K., Eva, Fany  

Fotky: Bětka/Eva, Fany/? 

KUKíci a DdD 

Mrkev za mrkví stojí, 

mají společnou cestu. 

Jedna se druhé bojí, 

pomalu se blíží k městu. 
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KUKíci a DdD (návrhy stroje času) A jak vypadá stroj času 

podle Vás? 
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KUKíci a DdD (návrhy stroje času) 



 

 

 Stránka 21  

KUKíci a DdD (setkání s historickou osobností) 

POZNÁTE, JAKÉ HISTORICKÉ OSOBNOSTI 

JSME NA NAŠÍ CESTĚ ČASEM POTKALI? 
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KUKíci a DdD (setkání s historickou osobností) 
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KUKíci a DdD (setkání s historickou osobností) 
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KUKíci a DdD (setkání s historickou osobností) 

Řešení: Praotec Čech, Neil Armstrong, Charlie Chaplin, Jan Nepomucký,  George S. 

Patton, Michael Jackson, Freddie Mercury, Lev Trockij, Michael Jackson, Albert Ein-

stein, Heinrich Himmler, Anna Franková, George III., Marilyn Monroe, Mona Lisa 



 

 

...asi takto vypadá KUKátko při jejich 

nejen páteční DRAMCEdoDOMU. V 

sobotu 24.10.2020 proběhne živé vy-

sílání Želivize a na to se musí šéfre-

daktoři patřičně připravit! Přemýšlejí, 

plánují,  natáčejí, stříhají a připravují 

se na moderování živého vysílání, aby 

vás mohli celým večerem provést.  

Vysílání Želivize proběhne  

za všech okolností!!! 
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KUKátko a DdD 
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www.zelivize.webnode.cz 

budou Ivanka Vostárková, 

Tomáš Žižka a Petr Váša! 

Určitě též zavzpomínáme na 

některé již odvysílané letní 

příspěvky.  
     

 Vaše Želivize! 

Nezapomeňte sledovat v 

sobotu 24.10.2020 v podve-

čer živé vysílání Želivize! 

Těšit se můžete na nové pří-

spěvky KUKáckých skupin, 

šéfredaktorů a také našich 

speciálních hostů, kterými 

Vysílání Želivize! 

www.kukdivadlo.cz 


