„Co je po jméně? Co růží zvou, i zváno jinak vonělo by stejně.“
Nedávno jsme spolu se Zdendou narazili
na romanticko-tragický příběh a oba dva
jsme se nemohli od knihy odtrhnout.
Kolik vražd, lásek a zvratů je možné
v lidském životě zažít? Jako odpověď na
tuto otázku naše číslo věnujeme reálným
událostem, které se jen málo liší od
příběhu naší knihy. A budete překvapení,
kolik takových až bizarních situací se
kolem nás vyskytuje. Člověk si říká, jak je
jeho život nudný a neměnný, a přitom si
ani neuvědomíme, že je to možná spíš
štěstí než smůla. Přejeme Vám, ať si
užijete dnešní číslo Shakespearean news
a možná se i zaradujete nad
jednoduchostí svého života.
Vaši šéfredaktoři
Alice Zadubanová, Zdeněk Pavlovský

Romeo a Julie, 2.2

Na dnešní interview jsme si pozvali Romea Monteka. Zeptali
jsme se ho na jeho pocity po násilném střetnutí, jehož byl
součástí.
Dnes večer byl zabit Váš přítel Merkucio. Jaké pocity to ve Vás
vyvolalo?
Byl jsem strašně naštvaný. Nedokázal jsem se ovládnout, což
vyústilo v afektovanou vraždu jeho vraha, Tybalta Kapuleta.
Byl to takový impuls. Něco, co by podle mě udělal každý.
Nemohu říci, že bych tohoto činu litoval, ale s odstupem času
vidím jeho unáhlenost.
Chcete říci, že jste nenáviděl Tybalta už delší dobu?
Nebyla to přímo nenávist, ale nepřál nám naši lásku s Julií.
Takže nemohu říct, že jsme měli dobrý vztah.
Takže jste ho zabil jen kvůli Julii?
Neřekl bych, že jen kvůli ní. Hlavním důvodem mého činu
byla smrt mého přítele. Ale samozřejmě v tom Julie odehrála
svoji roli.
Jaký jste měl vztah s Merkuciem, že vás jeho smrt tolik
zasáhla?
Znali jsme se už od dětství. Naši otcové byli přáteli a my
s Merkuciem jsme si hrávali na ulici. Několikrát mi zachránil
život. Chtěl jsem se mu za to nějak odvděčit, tak jsem ho
alespoň pomstil. Bylo to to nejmenší, co jsem pro něj mohl
udělat.
Na závěr bych se chtěla zeptat, jak hodnotíte postavení Vašich
a Juliiných rodičů k vašemu vztahu?
Občas mi opravdu připadá, že se můj otec chová jako dítě
více než já. Jsem z toho opravdu zklamaný. Juliini rodiče ve
mně vidí vraha a násilníka, což opravdu nejsem. Julie to ví
a to je vše, co potřebuju. Milujeme se a nenecháme si náš
vztah nikým a ničím zničit.
Tereza Novotná, Barbora Názlerová, Aneta Chalupová

Dnes se na dánském hradě Elsinor odehrál
napínavý souboj v šermu mezi dánským
princem Hamletem a jeho vyzyvatelem,
synem královského rádce, Laertem. Zápas se
konal v turnajové místnosti na královském
hradě za účasti samotného krále Claudia
a jeho doprovodu. „Souboj jsem se
Hamletovi snažil rozmluvit, ale on si nedal
v žádném případě říct,“ sdělil tisku Hamletův
přítel Horacio. Turnaj probíhal ve třech
kolech. V prvním kole byly síly obou šermířů
poměrně vyrovnané, avšak vítězného zásahu
dosáhl Hamlet. V druhém kole turnaje již
získal jednoznačnou suverenitu princ V naší obvyklé rubrice se dnes krátce zaměříme na
Hamlet. Třetí kolo bohužel nebylo
divadelní zpracování hry Romeo a Julie v podání
dokončeno, neboť zápas musel být autorského týmu ve složení Eva Gebhardtová, Eliška
předčasně ukončen kvůli domněnce poroty, Orlová, Barbora Headlandová, Kateřina Kulíšková, Barbora
že jeden z mečů je naostřený a otrávený.
Názlerová, Tereza Halámková a Eliška Čechovská. Jedná se
Bylo však pozdě, jelikož oba soupeři byli již o loutkové divadlo ve velice originálním pojetí, jako loutky
zmíněným otráveným mečem zraněni. Před
zde totiž vystupují různé druhy ovoce a zeleniny. Rod
zraky všech přihlížejících navíc skonala
Kapuletů jako mrkve, rod Monteků jako banány a otec
i samotná královna Gertruda, která se napila
Lorenzo (okurka)
z kalichu vína pro
dokážou
diváka
vítěze.
Pozdějším
OFÉLIE VE SVÉM NOVÉM
zaujmout a vnáší
rozborem
bylo
inscenace
ALBU DOSLOVA BLÁZNÍ!!!!!! do
zjištěno, že víno bylo
přehled.
Také
otrávené. To však
seznam se jmény
ještě nebyl konec. Po Je tu nový hit roku 1603! Již v prvních
postav,
který
přiznání se Laerta ke týdnech Ofélie trhá rekordy na hudební
vidíme pokaždé,
svému neférovému
scéně. Po vydání svého unikátního alba když někdo zemře
přístupu a naprosto
a
je
z
něj
BLÁZNÍM si tato mladičká vycházející hvězda vyškrtnut, slouží
nepřijatelné
spolupráci s králem získala oblibu každé mladé duše a určitě si
tomuto
Claudiem,
princ
stručnému
Hamlet z posledního získá i Vás. Objednávejte již dnes. Dostupné
zpracování
dechu
ukončuje na Spotify a Apple music.
k přehlednosti. Po
Claudiův život svým
emoční
stránce
Lucie Čížková, Klára Dvořáková
ostřím.
Vzápětí
vše
dokresluje
Hamlet i Laertes umírají. Hamletův blízký hudba i výkony loutkohereček. Jediné, co lze inscenaci
přítel Horacio je nyní vyslýchán policií vytknout, je viditelné pouze pro znalce původního díla.
ohledně okolností této tragédie. Souboj byl
Merkucio, který vystupuje jako banán, tedy Montek,
velmi napínavý, ovšem skončil absolutním a Paris, vystupující jako mrkev, tedy Kapulet, jsou oba ze
skandálem a smrtí většiny zúčastněných. Za stejného rodu a s Monteky či Kapulety mají společné
redakci očekáváme od dánské šermířské
pouze sympatie, tudíž by se měl v inscenaci vyskytovat
reprezentace do budoucna jen více fair-play.
další druh zeleniny či ovoce.
Jan Procházka, Vinh Huu Nguyen

Hana Kosíková

Opusťme nyní na krátkou chvíli naši hektickou dobu
plnou islamistů brázdících nákupní centra
evropských velkoměst v dodávkách a politických
pletek ústících až k vraždám novinářů a vraťme se
o několik století zpět do alžbětinské Anglie, kde
právě vznikají jedny z největších divadelních kusů
vůbec. A to rukou muže, jehož samotná existence je
v dnešní době některými rýpaly podrývána. Ať už
byl, či nebyl, to není, oč tu běží. Hry do dnešní doby
přežily a už není podstatné, jestli je sepsal William
Shakespeare nebo správce královské pokladny.
O autorství se už nikdo soudit nemůže. Ano,
důležitá je přece samotná existence těchto děl. Vy,
kdo jste četli scénář k té nejprofláklejší z nich, tedy
Romea a Julii, jste si jistě mohli povšimnout
menších nesrovnalostí. Nechci se bavit o nenávisti
oněch veronských rodů vzniklé kvůli zastíněné
zahrádce pelargonií paní Kapuletové Montekovými
konírnami, ale o drobných podivnostech, kterými se
středověký venkovan asi sotva zabýval. Pozornému
čtenáři však neunikne moment, kdy františkánský
bratr Lorenzo našel Julii v hrobce a vedle ní
mrtvého manžela. Tudíž měl možnost Julii
zachránit, on věděl, že bez něho na světě
nezůstane. A on měl možnost, ba povinnost. Přesto
klidně odešel a nechal nebohou dívku celé dílo
dokonat. Nebo jiný případ. Když Romeo zavraždil
Juliina bratrance, musel neprodleně prchnout
z města, jelikož mu hrozila smrt. Ke konci se ovšem
dostává na hřbitov ležící až za hradbami. To byli
veronští strážci tak nepozorní, nebo byla láska tak
silná, že se zhmotnila v žebřík? Nikdo není
dokonalý. Podobnými příklady se můžeme zabývat
hodiny, jestli je chcete takto promarnit, jak je libo.
Nebo byste si mohli spíše přečíst další dílo a pak
další a při shodě či podobnosti drobných
nesrovnalostí se nakonec dozvíte, které hry psal
Shakespeare, a které správce královské pokladny.

Video, které je tématem této recenze, bylo
zkráceným
přepracováním
Shakespearova
Hamleta. Jeho autory a zároveň i hlasy, které
mluvily loutky obsažené v příběhu, byli Jan
Procházka, Alice Zadubanová, Vojtěch Ondra,
Kristýna Geierová a Vinh Huu Nguyen. Na začátku
videa je zmíněno, že se příběh odehrává v Dánsku
na královském hradě. Žádné konkrétnější lokality
však nebyly zmíněny. Celé video bylo natáčeno
v prostorách brněnského Gymnázia Křenová.
Loutky použité ke znázornění postav byly velmi
originální. Především pak sám Hamlet, jenž byl
ztvárněn metronomem. Tikot metronomu se ve
stresujících situacích zrychloval a po Hamletově
smrti úplně utichl. Byl použit moderní jazyk,
a přestože všechny fráze odpovídaly těm ve hře,
žádná (kromě Ofeliiny tirády s květinami, jež byla
citována) se neshodovala. Celé video bylo
vytvořeno s nadsázkou a obsahovalo spoustu
doplňujících efektů, které byly přidány při pozdější
úpravě. Ti, co četli hru, si mohli všimnout, že
v tomto „moderním“ přepracování Hamleta
chyběly některé vedlejší postavy. Přesto hlavní
zápletka zůstala a i zkrácený scénář stačil pro
úplnost děje.

Vojtěch Havlen

Kristýna Geierová

Hamlet pod taktovkou
metronomu

Kapuletové zase slaví
Během víkendu pořádala rodina Kapuletů velký zásnubní ples své dcery Julie. Ta se zde měla zaslíbit
šlechtici Parisovi. Klidný průběh večera ovšem narušil Romeo Montek, syn znepřátelené rodiny. I přes
nechtěnou návštěvu nedošlo k žádné potyčce a večer zůstal poklidným až do konce.
Barbora Headlandová, Eva Gebhardtová

V Dánsku už neplatí
dědičný titul?
Po záhadné smrti Hamleta I. se k moci dostává
namísto dědice trůnu Hamleta II. jeho strýc Claudius
sňatkem s královnou Gertrudou. Jelikož se nový král
Claudius dostal k moci velmi rychle, pojal Hamlet
podezření, že právě on zosnoval tuto nešťastnou
událost. Navíc mu tuto domněnku za podivných
okolností potvrdil duch jeho otce a Hamlet II. tedy
začal s ověřováním důkazů. Claudia nakonec
usvědčila jeho reakce na divadelní hru
o bratrovraždě, kterou vymyslel Hamlet. Jelikož není
známo, že by byli bratři v rozepři, je jasné, že tento
akt byl politicky motivován. Hamlet pomstil svého
otce, avšak naneštěstí také zemřel. Bohužel umírá
i jeho matka, poslední z rodu. Momentálně není
jasné, kdo se ujme trůnu. Nebezpečí pro
samostatnost Dánského království představují okolní
státy.

Každý z nás už někdy neměl pro co žít a utápěl se
v depresích. Ti slabší to nezvládli a rozhodli se
ukončit svůj život. Spáchali sebevraždu. Co
odborníci považují za sebevraždu? „Záměrné
chování, které je vedeno s cílem ukončit svůj
vlastní život.“ Proto si můžeme klást otázku, zda
Romeo s Julií opravdu provedli sebevraždu. Když se
na Romeovu smrt podíváme z psychologického
hlediska, nemůžeme vyloučit, že nebyl při páchání
onoho tragického činu plně při smyslech. Jen pár
minut předtím zabil člověka, ukončil lidský život. To
je pro většinu lidí traumatizující zážitek, který vede
k porušení duševní rovnováhy. Duševní zdraví
Romea by tedy bylo narušeno a on by nemohl
uvažovat racionálně, tudíž by nemohl spáchat
sebevraždu. Otázkou zůstává, jestli bylo zabití
člověka pro Romea traumatizujícím zážitkem –
Petr Chabičovský, Jiří Hudec
s přihlédnutím k jeho minulosti. A Julie? Probudila
se po 42 hodinách spánku po požití omamné látky.
Nemůžeme dokázat, zda účinek Lorenzova lektvaru přetrval. Pod jeho vlivem by Julie nejednala s čistou
myslí. Další okolností dokazující to, že Julie nejednala záměrně, by mohlo být uzření mrtvého Romea,
kterého milovala celým svým srdcem. Považovali byste smrt Romea a Julie za sebevraždu? Redakce si po
získání objektivních informací není zcela jistá.
Tereza Halámková, Eliška Čechovská

V uplynulém týdnu ve Veroně tragicky zemřeli
členové rodin Monteků a Kapuletů. Vše způsobila
dlouhotrvající nenávist obou rodů. První obětí se
stal příbuzný vévody Eskaluse – Merkucio. Vzápětí
byl zabit jeho vrah Tybalt, synovec paní Kapuletové,
Romeem Montekem. Vrahova matka umírá žalem.
Dalším mrtvým v pořadí se stává Paris, syn bratra
vévody Eskaluse, kterého zabil již zmíněný Montek.
Ten následně páchá sebevraždu kvůli nešťastné
lásce k Julii Kapuletové. Posledním zesnulým je
právě Julie, která si bere život po nalezení mrtvoly
Romea. Další vraždění se již konat nebude, neboť
rodiny se nad nebožtíky smířily.
Barbora Headlandová, Eva Gebhardtová

„Zakázané ovoce chutná nejlépe." To si asi
pomyslela teprve čtrnáctiletá dívenka Julie
Kapuletová. Mladá láska je slepá, ale nikdo z nás
ještě netušil, jak moc. Julie poznala Romea (18) na
večírku na počest svého zasnoubení. Obě dítka se
do sebe tak zamilovala, že hned na další den
naplánovala svatbu! Případem se už teď zabývá
úřad sociální péče. Sňatek je ale platný, mladé
manžele oddal sám otec Vavřinec, který byl
okamžitě zbaven své funkce. I policie má o případ
mladého páru zájem, neboť si nikdo z pozůstalých
neumí představit, jak přesně probíhala svatební
noc.
Pavlína Žáčková, Anastasia Yuskovets

„Být, či nebýt? To je to, oč tu běží!
Je důstojnější trpělivě snášet
kopance, rány, facky osudu,
nebo se vrhnout proti moři útrap
a rázem všechno skončit? Zemřít, spát!
Nic víc. Ten spánek uspí bolest srdce,
ukončí všechna trapná trápení
lidského těla. Jaké větší přání
by člověk mohl mít? Spát, zemřít, nebýt.“
Hamlet, 3.1

Shakespearovu světoznámou divadelní hru Romeo
a Julie zpracovalo ve velmi zjednodušené podobě
loutkového divadla šest talentovaných žaček
Gymnázia Křenová (jmenovitě Aneta Chalupová,
Klára Dědáčková, Markéta Mičánková, Dorota
Galátová, Klára Dvořáková a Tereza Novotná). Děj
byl krátkou pětiminutovou scénkou poměrně
dobře shrnutý. Nikdo se nezaobíral složitými
detaily, což příběhu dodalo rychlý spád a děj jasně
vyvrcholil v tragický konec. Setkáváme se s velmi
netradičním loutkovým obsazením – autorky
pracovaly s rýžovo-kukuřičnými suchary. Každý ze
sucharů
loutkoherečky
personifikovaly
dokreslením
obličeje
a
konkrétního
charakteristického prvku. Následně každá obsadila
jednu z rolí a mohla se vydat na scénu. Ta byla od
prvního až do posledního okamžiku trvání scénky
úplně vyprázdněná. Tvořila ji pouze obyčejná
dřevěná deska jedné ze školních lavic. Tato strohá
scéna ale nic neubírala na celkovém dojmu, jelikož
o to více bylo poukázáno na loutky, které byly ve
hře stěžejní. Na závěr vyzdvihněme herecké
výkony loutek, které řídily jejich tvůrkyně. Herečky
se zdařile vžily do postav a celému příběhu dodaly
humorný podtón. Ze světoznámé tragédie
s nešťastným koncem se obratem stala poměrně
povedená komedie.
Eliška Orlová

Vojtěch Ondra

„Lásko dychtící po nenávisti!
Ty, která miluješ spory!
Po několika letech došlo ve Veroně k dlouho
očekávanému smíření Monteků a Kapuletů. Bohužel
až poté, co vzájemná nenávist zabila jejich vlastní
děti. Mladému páru, Romeovi Montekovi a Julii
Kapuletové, nebylo přáno už od začátku. Hrdost
jejich rodin jim vztah zkomplikovala natolik, že si
rozhodli raději sáhnout na život. Tato událost
donutila obě zdrcené rodiny k hlubokému zamyšlení
nad jejich počínáním. Uvědomily si, že nevraživost
a nenávist nikam nevede a tak kromě uzavření míru
nechávají také na náměstí vystavět dvě zlaté sochy
na připomínku lásky Romea a Julie. I když je
usmíření pro všechny velkou úlevou a radostí, dva
mladé životy už zpět nevrátí.

Veškerenstvo stvořené z ničeho!
Lehkosti těžká, vážná marnosti!
Jsi nestvůra krásných přeludů!
Ty olověná lehkosti, světlý dýme,
ty chladný ohni, zdraví churavé,
vždy bdělý sne, který jsi a přeci nejsi
snění!
To vše je láska má,
i když lásky mé v tom mnoho není.“

Klára Dědáčková, Markéta
Mičánková, Dorota Galátová

Shakespearova křížovka
Tajenkou je jméno jednoho ze Shakespearových dětí. Je možné,
že by podle něj mohla být pojmenovaná jedna z postav jeho her?
1) Příjmení Shakespearovy manželky
2) Vrah Merkucia
3) Kdo pronesl výrok: „Být, či nebýt. To je, oč tu běží!“
4) Město, ve kterém žili Romeo a Julie
5) Jméno dánské královny, Hamletovy matky
6) Norský princ

Kateřina Kulíšková, Markéta Kyselová

Romeo a Julie, 1.1

Veronští lukostřelci si vystříleli stříbro na Mistroství světa mužů
Lukostřelec Legolaseo Přesný skončil druhý na mistrovství Světa v lukostřelbě v Benátkách. První místo opět
obhájil Robin Huud z Dánska. Skvělý výkon odvedl Helmut Bogenschutzer z Německa, který se umístil na
třetím místě. V první disciplíně (střelba ve stoje) získal Legolaseo plný počet bodů a umístil se tak na
děleném prvním místě. Po druhé
Pozice
Střelec
Země
Bodů
1. disc.
2.
3.
disc.
disc.
disciplíně (střelba při jízdě na koni)
1
Robin Huud
Dánsko
28
10
9
9
už začal ztrácet dva body na
2
Legolaseo
Itálie
27
10
7
10
prvního Huuda. V závěrečné
Přesný
3
Helmut
Německo
25
10
6
9
disciplíně snížil Huudův náskok na
Bogenschutzer
pouhý jeden bod. „Byla to
4
Colin Netrefa
Itálie
23
8
6
8
povedená
soutěž,
škoda
5
Muhamed
Vatikán
22
9
5
8
Izlam
nevydařené druhé disciplíny. Mohla
6
Ferdinand
Lucembursko
21
7
7
7
to být moje první zlatá medaile,”
Vždyosmý
říká spokojený Legolaseo. Třetí
7
Mario
Španělsko
18
7
5
6
Pizza Pasta
místo o kousek uteklo dalšímu
8
Mitsubishi
Japonsko
16
8
4
4
italskému střelci Colinu Netrefovi.
Outlander
9
Juan ZaZdí
Mexico
15
6
4
5
Překvapivý výkon odvedl Ferdinand
10
Dmitry Ivanov
Rusko
14
4
6
4
Vždyosmý a obsadil tak šesté místo.
Jiří Čaďa, Jan Směšný

Nabízím dánský trůn, po masové vraždě na prodej.
Min. cena: 5 litrů jedu. Pro více informací nebo
s nabídkou volejte na tel. 111 111 111 nebo pište
na dansky@trun.cz

ZARUČENÁ SMRT
Staré jedy nezabírají? Máme pro Vás novou recepturu přímo z Verony. Doslova Vám ztuhne krev v žilách.
Známý veronský lékárník přichází s novým složením ještě více smrtícího přípravku! Vyšlete svého
poštovního holuba ještě dnes a nenechte si ujít 50% slevu na MORTUS ROMEUS. Ještě nikdy nezklamal!
Více informací na www.zabiljsemromea.com

Redakce novin:
Alice Zadubanová (šéfredaktorka), Zdeněk
Pavlovský (šéfredaktor), Jiří Čaďa (redaktor), Eliška
Čechovská
(redaktorka),
Lucie
Čížková
(redaktorka), Klára Dědáčková (redaktorka), Lukáš
Drašar (redaktor), Klára Dvořáková (redaktorka),
Dorota Galátová (redaktorka), Eva Gebhardtová
(redaktorka), Kristýna Geierová (redaktorka),
Tereza Halámková (redaktorka), Vojtěch Havlen
(redaktor), Barbora Headlandová (redaktorka), Jiří
Hudec (redaktor), Chalupová (redaktorka), Hana
Kosíková
(redaktorka),
Kateřina
Kulíšková
(redaktorka), Markéta Kyselová (redaktorka),
Markéta Mičánková (redaktorka), Michal Mička
(redaktor), Barbora Názlerová (redaktorka), Vinh
Huu Nguyen (redaktor), Tereza Novotná
(redaktorka), Vojtěch Ondra (redaktor), Eliška
Orlová (redaktorka), Jan Procházka (redaktor), Jan
Směšný
(redaktor),
Anastasiya
Yuskovets
(redaktorka), Pavlína Žáčková (redaktorka)
Korektura: Barbora Headlandová, Editace: Petra Kunovská, Použité obrázky: Google obrázky, Citáty vybíral:
Lukáš Drašar, Inzerát napsal: Michal Mička
Za případné chyby či překlepy se předem omlouváme.

