
 

Přílohy 

 

Příloha č. 1 – Termíny užité v DP 

Anglický termín Termín použitý v DP Vysvětlení 

 

Thetre of the Oppressed 

 

Divadlo utlačovaných (DU) Soubor dramatických technik, jejichž 

cílem je společenská a politická změna 

 

Forum Theatre 

 

Divadlo fórum (DF) 

Královská disciplína DU, řeší útlak 

hlavního protagonisty, spolu 

s publikem hledá řešení těžkých 

situací. 

Spactactor divák-herec 
Z angl. slov spectator (divák) a actor 

(herec); diváci, kteří vstupují do rolí a 

aktivně ovlivňují děj příběhu 

 

Joker 

 

Joker 

Role, která by se dala přirovnat 

k moderátorovi; komunikuje 

s publikem a herci zároveň, vysvětluj, 

pomáhá, dohlíží na dodržení pravidel 

 
 

dílna DF 

Dílnou DF je myšlen celý program: 

rozcvička, divadlo, opakované 

přehrávání, reflexe; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 2 – Scénář DF „Proč jsou na mě zlí?“ 

(Tento scénář je realizován občanským sdružením Život bez závislostí1 v rámci 

programů primární prevence a není možné ho bez povolení autorů užít a dále šířit.) 

 

Prevence prožitkem – „Proč jsou na mě zlí?“ 

 

POSTAVY: 

BARBARA – „hvězda třídy“ – zástupná rekvizita: mobil na krku 

- 12 let – brzo 13. narozeniny, má staršího bratra, žije v úplné rodině, dvoukariérové 
manželství – otec i matka manažeři, bydlí v luxusním domě s bazénem, spolupracovník 
otce – Leoš Mareš 

- velmi aktivní, snaživá, chce být nejlepší (hlavně kvůli otci) 

- zájmy: koně, tanec, aerobic, hudba: nové muzikály, Lady Gaga, Evropa 2  

- „kdo je lepší než já, je můj nepřítel“ 

- ve třídě má hodně kamarádek, uvědomuje si, že je vůdce třídy, ale nahlas to neřekne. 
Líbí se jí kluk z vyšší třídy. 

ANETA – „kamarádka“  – zástupná rekvizita: korále 

- 12 let, jedináček, nejlepší kamarádka Barbary, obdivuje ji, stejné zájmy jako Barbara  

- nic nedělá z vlastního zájmu, ale protože to dělá Barbara. Odpovídá vždy tázavě a 

opatrně – čeká na souhlas Báry. 

NELA – „podivínka“ – zástupná rekvizita: čelenka 

- 12 let, jedináček, s maminkou si jsou velmi blízké, otec umřel, maminka zůstala sama, je 

knihovnice, sociálně slabší rodina 

- zájmy: zpívání ve sboru, knížky 

- velmi chytrá, nejlepší známky ve třídě, ale nemusí se nijak extra učit, přirozeně 

inteligentní 

 

 PAVEL – „nováček“ – zástupná rekvizita: kšiltovka 

                                                           
1
 Webové stránky  o.s. Život bez závislostí. Dostupný z: http://www.zivot-bez-zavislosti.cz/ 



- 12 let, normální rodina – otec stavař, matka úřednice, hodně jim záleží na tom, aby se 

měl ve škole dobře, mladší bratr 

- nikdy nebyl středem pozornosti, nekonfliktní, nenápadný, chtěl by mít holku, porovnává 

se s ostatními, nedostal se na gympl, tak v nové třídě hledá nové kamarády i 

sebevědomí,  

- má rád svíčkovou od babičky, za kterou rád jezdí  

- zájmy: zpívání ve sboru (chodí tam s Nelou, napřed z popudu rodičů, pak ho to začalo 

bavit, teď se za to ale začíná stydět); nešikovný, ale zajímá se o atletiku 

 

 

TŘÍDNÍ UČITELKA Dana Svatošová – zástupná rekvizita: šálek 

- 35 let, 3 roky rozvedená, syn Lukáš – 7 let, chodí do stejné školy (1. B), průměrný, dělá 

judo, kontakt s otcem má, rodiče jí pomáhají, byt 2+1 na okraji města, mladší partner (33 

let) 

- na škole pracuje 4 roky, práci má ráda, má ráda svou třídu, problémy žádné nejsou  a 

když ano, tak je s dětmi řeší sama (až když se objeví, někdo na ně upozorní) – stylem 

„podejte si ruce“ 

- zdravá strava, pozitivní myšlení  

- zájmy: filmy – zamilované, moudré, power jóga, tanec, chodí na kávu s kamarádkou – 

řeší sebe, ne děti  

 

PŘEHLED SCÉN: 

Scéna č. 1 – Příchod nováčka Pavla 

Scéna č. 2 – Pavel je svědkem zesměšnění Nely 

Scéna č. 3 – Rozhovor třídní učitelky s Nelou a Pavlem 

Scéna č. 4 – Barbara děkuje Pavlovi a zve ho na oslavu 

Scéna č. 5 – Pavel útočí na Nelu 

 

SCÉNÁŘ 

Scéna č. 1 



Ve třídě. Pavel sedí v lavici a čte si. Barbara s Anetou si ve vedlejší lavici prohlížejí 

časopis. 

B: Tý brďo, vidíš to? Vzala by sis to někdy na sebe? 

A: No nevím, asi ne 

B: Si myslím. Vidíš toho kluka? 

A: To je asi ten kluk z béčka. 

B: Tak ho půjdeme okouknout. 

B: Čau 

A: Čau 

B: Co ty tady? Ty jsi z béčka, ne? 

P: No jsem 

B: A co tady děláš? Budeš teď chodit s námi? 

P: Většina od nás šla na gympl, tak nás rozházeli. 

A: A ty ses nehlásil? 

P: No hlásil, ale nedostal. Tři body pod čarou. 

B: Aha, to je hustý! 

A: No jo, je to hustý. 

B: Znáš tady někoho? Máš tady nějaký kamarády? 

P: Tak jako znám, ale kamarády, to nevím. 

B: Kdybys něco potřeboval, přijď za námi, já jsem Bára, to je Aneta. 

P: Jo čau, super, já jsem Pavel.  

B: Tak se uvidíme později, já teď musím za kamarádkama. 

P: Bezva, dík. 

Pavel vychází ze dveří a srazí se v nich s Nelou. 

P: Čau, co ty tady děláš? 

N: Já co tady dělám? Já sem chodím už dlouho. 

P: Ty sem chodíš? To je hustý! Já sem teď taky chodím. 



N: Fakt? Ježiš, tak to je super, aspoň tu budu mít nějakého kámoše! Tys nebyl včera ve 

sboru, co?  

P: No já jsem nějak nemohl. 

N: A víš, že v sobotu máme koncert? 

P: Fakt? Tak já zavolám Michalovi. 

Zvoní. Barbara pošle po Anetě lístek Pavlovi. 

Lístek: Jestli chceš zapadnout do naší třídy, nebav se s Nelou! 

 

Scéna č. 2 

Joker: Uplynuly dva dny a Pavel se ve třídě stal svědkem následující scény.  

Nela sedí v lavici, čte si a pobrukuje. 

B: Hele koukej, to je zpěvačka.  Si myslí, že je Eva Farná. 

A: A koukej co má na hlavě, hvězda! 

B+A seberou Nele čelenku, přehazují a říkají zazpívej, zazpívej, hele tady to je, pojď si pro 

to.. Nela zakopne a rozbrečí se. 

B: Už zase brečí! (pohrdavě) 

A hodí jí čelenku na hlavu. 

 

Scéna č. 3 

Joker: Nela už nechce snášet to, jak se k ní spolužačky chovají. Není to totiž poprvé. Jde 

si proto stěžovat paní učitelce. 

N: Dobrý den, 

U: No ahoj, co potřebuješ? 

N: No, víte, holky mi pořád ve třídě něco dělaj a je to čím dál tím horší… a já už nevím, co 

mám dělat.. já si snad něco udělám.. 

U: Ale Nelo… No a který holky to jsou? 

N: No hlavně Bára s Anetou 

U: Cože, takový hodný holky? 

N: No ale přidávají se k nim i ostatní. 



U: A co ti teda dělaj? 

N: Tak třeba dneska mi vzali čelenku a pak si jí přehazovaly. No a já jsem pak upadla a 

rozbila si koleno. 

U: A viděl to někdo? 

N: No všichni, třeba Pavel. 

U: Tak mi ho sem přiveď. 

Nela jde do třídy pro Pavla 

N: Pavle, prosím tě, máš jít se mnou do kabinetu za paní učitelkou. 

P: Cože, proč? 

Nela neodpovídá, jde několik kroků před Pavlem. 

U: Ahoj Pavle, tak co se to dneska stalo ve třídě? Nela říkala, že jí holky ubližovaly a tys 

to viděl. 

P:  No, já nevím, ony se tam tak nějak přetahovaly, takový normální holčičí věci. 

U: Takže nic vážného? 

N: Tak Pavle, řekni , jak to fakt bylo! 

P: Já nevím, já se ani pořádně nekoukal, já tam svačil, holky se tam prostě nějak honily. 

U: No vidíš, Nelo, to bude dobrý, ale kdyby něco, tak za mnou klidně zase přijď. 

Odejdou, Pavel rychle jako první 

N: Pavle počkej. 

P: Co je? 

N: Proč jsi se mě nezastal, vždyť víš, jak to bylo! 

P: Ale vždyť to přece fakt nebylo tak hrozný, ne? 

N: No jo, ale oni tohle už dělají hodně dlouho a mě to fakt vadí.  

P: Ale co já s tím mám dělat?  

N: Já si myslela, že alespoň ty budeš jinej než ostatní….   

 

Scéna č. 4 

B: Hele tak jsem slyšela, že Nela na mě žalovala u učitelky a žes mě neprásknul. Fakt dík! 



P: No jo, ale nemusely ste na ni bejt takový. 

B: Ale prosim tě, dyť je to jenom hra. Hele já budu mít o víkendu oslavu narozenin, bude 

to bezva párty, dort, grilovačka, diskotéka, budem se koupat v bazénu a normálně, 

nevětší bomba, přijde za mnou Leoš Mareš!! 

P: Fakt, kecáš? Jak to? 

B: No von je náš známej, táta s ním pracuje. No možná bys mohl taky přijít.. 

P: Tak to je hustý, já ho mám fakt rád, to je největší borec. 

B: No vidíš a jestli chceš, tak přijď. Je to teda sice jenom pro zvaný, ale tebe já pozvu. 

P: Já vůbec nevim, jak bych se ti odvděčil… 

B: Já bych věděla. No víš vona ta Nela mě fakt naštvala, my si jen tak hrajem, a dycky jde 

pak za učitelkou, tohle mi vona dělá furt. Měli bysme jí něco provést. 

 

Scéna č. 5 

Joker: Oslava narozenin u Báry byla parádní. Bára dokonce pozvala Pavla na víkend na 

jejich chatu ve Špindlu. Pavel si uvědomil, jak výhodné je kamarádit se s Bárou. 

Pojďme se podívat, co se stalo v pondělí ve třídě. 

Nela sedí ve třídě v lavici, u dveří stojí Pavel s Bárou. 

B: takže víš, co máš dělat (k Pavlovi) 

Pavel jde k Nele, vezme její věci;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

(mikina, pouzdro, sešity) a hodí je do koše. 

N: Pavle!  

Stoupne si, zpátky si sedne, brečí, v ruce nůžky, vyhrne si rukávy… 

 

 

 

 

 

 


