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Rozhovor s Petrem Šibravou, starostou města Sázavy 
 

Město Sázava je jedním z hlavních partnerů a 
sponzorů přehlídky amatérských hudebních 
divadel - Voskovcova Sázava, bez jejichž 
podpory by se nemohla uskutečnit. Co 
přehlídka znamená pro město? 

Když se s kolegy starosty potkáváme při různých 
příležitostech, vždy přijde řeč na to, co budujeme, 
jakou ta či ona obec získala dotaci, a na co jaké 

máme projekty atd. Myslím si, že v Sázavě stavíme a rekonstruujeme 
vzhledem k rozpočtu města dost, dotace se nám také vcelku daří 
získávat a projektů máme na několik let dopředu. Já jako starosta 
mám však na závěr takových debat trumf. To já mám v obci fungující 
divadlo. Provozovat jej v dnešních podmínkách, kdy „zadarmo už 
zpívají jenom ptáci“ není žádná legrace. Za všechno se tvrdě platí a 
představení profíků stojí desetitisíce. Divadelní technika je dnes již na 
velmi vysoké technické, ale bohužel i cenové úrovni. A aby divadlo 
vůbec fungovalo a vstupenky nestály stovky korun, musí nastoupit 
parta nadšenců, kteří nepočítají hodiny, nepožadují honorář a 
k naprosté blaženosti jim stačí sál plný spokojených diváků při 
vlastních představeních, a zejména pak při tradičním divadelním 
svátku, tedy Voskovcově Sázavě. Každoročně vyprodaná přehlídka dle 
mého již několik let velmi úspěšně přesvědčuje vedení města, že 
amatérské divadlo k Sázavě patří a patřit bude. 
 
A co znamená pro Petra Šibravu jako soukromou osobu, nikoliv 
jako starostu? 

Snad jen to, že jsem také tzv. „komediant“. Ale věřte, že „komédii“ 
hraju jen na prknech, která znamenají svět. Do starostování 
komediantství (v tom pejorativním smyslu slova) nepatří. Snažím se to 
striktně dodržovat. Začínal jsem rolí čerta Papundekla v pohádce 
Kašpárkovy čertoviny, ke které jsem složil také hudbu. Poté to byl 
Damiános v Lisistrátě, strašidlo Chlupáč v pohádce Strašidelný dům, 
žárlivý manžel v Procházkových Klíčích na neděli, a asi pro mne 
nejhezčí role Woodyho v Divotvorném hrnci. Pak jsem měl desetiletou 
pauzu a v roce 2011 jsem se vrátil do souboru ve hrách Pančo se žení 
a Cesta kolem světa za 80 dní. V současné době hraji v „Gorilách“. 
 
Jak již zahájení přehlídky napovědělo, letošní ročník propojuje 
téma „školství“, divákovi zprostředkované formou úvodních 
forbínek. Jak vzpomínáš na svá školní léta? 

Byl jsem asi normální žák, žádný excelent, jak na základce, tak poté 
na průmyslovce. Hrál jsem fotbal, dělal atletiku, od šestnácti jsem hrál 
v kapele na basovku, jezdili jsme na čundry, na vodu, „balili“ holky… 
krásná léta. Moc rád na ně vzpomínám. 
 
V příštím vydání zde naleznete rozhovor s Janem Štědrou, jedním z tvůrců 
letošních „forbínek“. Pokud vás k tomuto tématu něco zajímá nebo se 
chcete přímo Honzy na něco zeptat, napište na redakční e-mail 
vosknoviny@seznam.cz.  

Program celé přehlídky 

 
 
Představujeme vám naši odbornou porotu 
 

 Leoš Šedo, předseda poroty 
spisovatel, zubař 
píše romány, povídky, básně, hudební texty 

 

 Zuzana Trnková, členka poroty 
dramaturgyně a vedoucí různých kulturních zařízení 
recitátorka, amatérská herečka, hlasatelka rozhlasu 

 

 Michal Jupp Konečný, člen poroty 
„guru“ českého folku 
dramaturg známého folkového festivalu Porta 

 
 

…přehlídka v tužce 
 
 

 
Partneři a sponzoři přehlídky 
 

Středočeský kraj; Město Sázava; SB Omega – výroba reklamy; DS Jiřího Voskovce Sázava; 
Kavalierglass, a.s. Sázava; Erik Geuss; DASKO stavebniny; MUDr. Jindřiška Šedová; MUDr. Romana 
Gübelová; VF ELECTRIC, s.r.o. Uhlířské Janovice; Květiny – dárky Ilona; Střechy Novotný, s.r.o. Sázava; 
OS Kavalierglass, a.s.; Martina a Jan Štědrovi; Hostinec Za Vodou Sázava; DORES – V. Brzybohatý; 
Kalašovo uzenářství; Papírnictví Poklop – Procházka; Komterm, a.s. Praha; Václav Vocl; Půjčovna lodí 
P. Kovačka; Jaromír Petrus; manželé Matějkovi; Míla Geussová; STEON, s.r.o. Jan Rejhon; Řeznictví 
J. Polesný; SCOLAREST Sázava; Luxusní papíry.cz 
 

* D  Ě  K  U  J  E  M  E *  
 



V  E    Z  P  Ě  T  N  É  M    Z  R  C  Á  T  K  U 
 
Divadelní spolek Žďár, o.s. je amatérský divadelní spolek a má asi 45 členů. Tento 
divadelní spolek vznikl dne 22. 11. 2007 transformací Divadelního souboru Domu 
kultury v nový nezávislý právní subjekt, který navázal na 54 letou tradici existence 
žďárského amatérského divadelního souboru. Umísťuje se na předních místech 

regionálních i celostátních přehlídek, zvláště s inscenacemi pro děti.  
zdroj www.divadlozr.cz 
 

„Sborovna“ je původní česká komedie, která se zabývá problematikou učňovské 
mládeže prostřednictvím učitelského sboru. Je to možná někdy tvrdá, ale zcela 
realistická skládanka a obraz naší současné společnosti. Inscenace má být nejen pro 
zasmání, ale i přinutit diváka zamyslet se nad tím, v čem to vlastně žijeme. 
zdroj program představení 
 

 

Rozhovor s Jiřím Marušem, jedním ze dvou režisérů 
představení Sborovna.  

„V podstatě jsem nebyl nejhorší žák" 
Jste nováčky na Voskovcově Sázavě nebo vás již naši diváci 
mohli vidět?  

Už jsme tady hráli několikrát – m.j. Hymnu, Zelňačku před dvěma lety, 
vloni pohádku Začarovaný vůl. Asi před osmi lety jsme u vás hostovali 

s Baladou z hadrů. 

 
Máte většinu představení s písničkami? 

Ano, kromě Zelňačky, kterou jsme na 
Voskovcově Sázavě hráli mimo soutěž. 
Jak se vám u nás v Sázavě hraje?  

Skvěle. Je tu výborné publikum, které dobře 
reaguje. 
V původním textu hry Sborovna písně 
nejsou, proč jste se rozhodli pro jejich 
zařazení?  

Připsali jsme je, aby se představení trochu 
odlehčilo. Aby té „konverzace” nebylo moc, je 
to tak pro diváka „stravitelnější”. Hudba i texty 
písní jsou autorské.  
Když jsme u té vlastní tvorby, máte na 
repertoáru spíš autorské hry?  

Většinou upravujeme, máme ale i autorské hry, 
např. Šamany, což bylo pokračování Světáků. 
Také upravenou Hymnu jsme mimochodem 
hráli i na Jiráskově Hronově.  
Jak často uvádíte novou hru?  

Víceméně děláme každý rok jednu, ale herci se 
v nich prostřídají. Máme kolem 30 členů. Teď 
aktuálně uvádíme s mimořádným zájmem 
inscenaci „Horké to někdo rád“ podle známé 
filmové předlohy…samozřejmě s písničkami -  
 

i tedy vlastními, a snad i se zdařilou vlastní 
úpravou. Řekl bych, že je to představení 
„z jiného soudku” než Sborovna. 
Proč jste k nám tedy nepřivezli svou 
novinku?  

Termín bohužel nevyhovoval všem hercům, 
takže jsme nasadili Sborovnu.  
Máte v divadelním souboru nějaké učitele?  

Představitelka Šárky Hanych (nové zástupkyně 
ředitele) je učitelka. A Jarda Buček dělá m.j. 
skutečně školníka.  
Letošní ročník VS se nese v duchu školství. 
Jak Vy vzpomínáte na svá školní léta? 

V podstatě jsem nebyl nejhorší žák, spíš jsem 
patřil mezi ty lepší, ale bylo to ještě za „totáče”. 
Nerad bych si to ale zopakoval, radši bych to 
zažil v této svobodné době. 
Dotaz diváka: Po kolikáté jste toto 
představení hráli? A vždy ve stejném 
obsazení? 

Kolikrát jsme to mohli hrát? Desetkrát... 
patnáckrát... Obsazení se od premiéry v roce 
2014 nezměnilo, kromě školníka, kterého dnes 
alternuje již zmiňovaný Jarda Buček. 
 

 

Rozhovor s Lucií Topinkovou, představitelkou Šárky 
Hanych. 

„Asi jsem ostrá normálně, abych přežila školství" 
V předchozím rozhovoru nám pan režisér prozradil, že jste 

učitelkou i v reálném životě. Co učíte?  

Učím první stupeň. A angličtinu na druhém stupni, takže i deváťáky.  
 

Jak se Vám hraje role ambiciózní 
zástupkyně ředitele?  

Potvora se vždycky hraje krásně. Ale nevím, 
podle čeho mi zrovna tuto roli naši režiséři 
vybrali (smích). 
Takže je postava Šárky Hanych jiná než Vy?  

Rozhodně (smích). Nebe a dudy! Ta role mě 
hrozně baví, obecně hraji samé zajímavé 
postavy. Buď hraji bláznivky, potvory nebo 
lehké ženštiny. Žádná kráska ani princezna. 
(smích) 
Jak se to mohlo stát? 

Jsem holt takový herecký typ. (smích) Navíc, 
kladnou roli zahraje téměř každý. 

Měla jste problém se zpěvem? 

Měla, a velký. Jsem hrozná trémistka, co se 
sólového zpěvu týče. Učím už sice nějaký 
pátek, proto nemám problém stát před lidmi, 
ale ten zpěv... Baví mě však překonávat sama 
sebe, někdy s větším, někdy s menším 
úspěchem. Tak to v životě, nejen hereckém, 
chodí. 
Jak vzpomínáte na svá školní léta? 

Vždy jsem chtěla být učitelka, už jako malá 
jsem si hrála s plyšáky a panenkami, které 
musely chodit „do školy“. Vedla jsem jim třídní 
knihu, tu dodnes ukazuji svým dětem a žákům 
jako raritu. 

Očima odborné poroty  
 

Hodnotí Zuzana Trnková 
(a Baryk) 
V prvé řadě 
bych spolku 

poděkovala, 
protože i 
přesto, že 

představení 
bylo poměrně 

dlouhé, tak se diváci a ani já 
nenudili. Spolek mě potěšil i 
svými výkony, bylo vidět, že 
hrají s chutí, že si to jeviště i 
diváky užívají. Téma bylo velmi 
aktuální. Sice komedie, ale 
několikrát v hledišti „zadrhnul" 
smích. Je to, bohužel, skutečně 
ze života. 
I paní Trnkové byla položena 
otázka, jak vzpomíná na svá 
školní léta. 

Já musím říct, že ráda. Nevím, 
jestli proto, že vzpomínám na 
mládí s určitou nostalgií a 
zapomínám to, co mě trápilo. 
Ale měla jsem  štěstí, ať už na 
základní škole nebo na 
gymnáziu, na hodně úžasných 
kantorů. Navíc jsem od šesté 
do osmé třídy seděla v první 
lavici vedle svého muže (vzadu 
s klukama zlobil). Jiskra mezi 
námi přeskočila až o 30 let 
později na školním srazu 
(smích). 

 
Názory diváků 
- veselé, bavil jsem se 
- byli jsme nadšení 
- krásná a nápaditá scéna 
- zajímavé, ze života 
- nevyvážené herecké výkony, 

někdo byl lepší, někdo horší 
- hercům bylo dobře rozumět 
- místy falešný zpěv 
 

Chcete-li vyjádřit svůj názor na 
„přerováky“, napište na e-mail 

vosknoviny@seznam.cz. 

 
Výsledky hlasování 
líbilo 77 
líbilo s výhradami 5 
nelíbilo 0 
 

 
Redakční tým: Nicole Šubrtová, Klára Sottnerová, fotograf Vladimír Trmal, kreslíř Radek Tupý; kontakt: vosknoviny@seznam.cz 


