
Tereza Golčáková (19 let): NE KAŽDÝ SE TĚŠÍ NA PRÁZDNINY 

Dlouho jsem přemýšlela nad tím, kdo se vlastně nemůže těšit na prázdniny. Vždyť 

prázdniny jsou nejlepší částí roku. Samá zábava a žádná práce. Ale pak mi to došlo. Já se 

na prázdniny vlastně vůbec netěším. A víte proč? No protože budou i divadelní 

prázdniny. Když si představím, že dva měsíce neuvidím své oblíbené herce a inscenace, 

rve mi to srdce. A proto jsem se rozhodla napsat takovou malou zpověď, abych se od 

těchto chmurných myšlenek nějak odreagovala. Zpověď šílence Ne prosím, neděste se. 

Tohle nebude zpověď nějakého masového vraha či blázna z ústavu. Tohle bude taková 

veřejná zpověď mé maličkosti. Nejsem šílenec v pravém slova smyslu. Spíše bych řekla, že 

mám jen šíleně ráda divadlo. Takže vlastně možná jsem. Ne že bych hrála nebo se nějak 

jinak aktivně na divadle podílela, to ne. Můj vztah k divadlu je spíše, řekněme pasivní. 

Jsem „pouze“ věrným divákem. Už od mala jsem divadlo milovala. Když jsem chodila na 

základní školu, brávala mě maminka tady v Plzni na dětská představení a jednou za rok za 

odměnu do pražského divadla na nějaký velkolepý muzikál. V té době jsem divadlo 

vnímala jako místo, kde je mi dobře a kde se náramně bavím. Až na střední škole jsem si 

ale uvědomila, že bez divadla nemůžu žít. To jsme začaly navštěvovat divadlo mnohem 

častěji, a já zjistila, že mojí největší životní vášní je právě divadlo. Divadlo je pro mě 

takovou zdravou drogou, bez které prostě nemůžu existovat. Nejraději na něm mám 

především jeho různorodost, flexibilitu, jak je schopné probudit v divákovi tolik emocí 

najednou a to, kolik divadelních žánrů existuje a co úžasného může vzniknout, když se 

některé z nich správně propojí. Mám ráda i filmy, ale divadlo je přeci jenom o tolik 

autentičtější a právě to mě na něm uchvacuje. Vždy, když jdu navštívit nějaké představení, 

získám určitý pocit klidu a při jeho sledování dokážu zapomenout na všechny moje 

problémy, bolístky a především se bezvadně odreaguji. Fascinuje mě sledovat výkony, 

které herci na jevišti předvádí. Jak se s každou rolí dokáží proměnit v někoho úplně jiného 

a to nejen kostýmem, ale zcela komplexně: řečí, vystupováním, pohyby, mimikou… To je 

něco, co natolik upoutá mou pozornost, že mě to spolu s kostýmy a scénou dokáže 

vtáhnout do příběhu tak, že zapomínám na svět okolo sebe. Zapomenu na to, že vlastně 

jen sedím v hledišti a získám pocit, že žiju příběh, který se na jevišti odehrává. Znáte to, 

když čtete knihu a ta vás naplno pohltí a vtáhne do děje? V tomhle pohlcování je divadlo 

o tolik zdatnější a za to jsem mu moc vděčná.  

 


