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Jak se dělá přehlídka 
Na tomto místě v každém čísle naleznete okénko do organizace 
přehlídky. O lidech, které většinou není vidět, ale bez jejichž práce a 
ochoty by to prostě nešlo. Dělají to z lásky k divadlu, ve svém volném 
čase, abychom my mohli každý pátek spokojeně zasednout do hlediště 
a bavit se. 
 

Dnes o „forbínkách“ 
Forbína je slangový výraz pro část jeviště před oponou. V přeneseném 
významu se forbína (forbínka) používá pro označování hereckých 
výstupů hraných před zataženou oponou, zpravidla jako spojovací 
prvek. Forbínky proslavila zejména dvojice Jan Werich a Jiří Voskovec. 
A forbínky se stávají tradicí i Voskovcovy Sázavy. Výstupy před 
jednotlivými představeními propojují společným tématem celou 
přehlídku. Pokud zabrousíme do nedávné minulosti, jistě si 
vzpomenou diváci na „šitkom“ o rodině Sázavských před dvěma lety, 
vloni bylo jasným tématem výročí narození Jiřího Voskovce a letos je 
to téma školství. V posledních třech letech zanechal výraznou stopu na 
sázavské forbíně Honza Štědra. V „šitkomu“ ztvárnil postavu otce, 
vloni a letos se podílí zejména autorsky. 

 
Rozhovor s Janem Štědrou, spolutvůrcem „forbínek“ 
 

Honzo, jsi herec, výborný zpěvák, prozraď nám, 
proč jsi se pustil do psaní forbínek? 

K divadelní přehlídce Voskovcova Sázava forbínky 
neodmyslitelně patří a každý rok je má na starost 
někdo jiný. Někdy je to práce jednotlivce, jindy zase 
scénky připravuje kolektiv divadelníků. Minulý rok 
jsem měl na starost všech šest forbín a letos píšu 
s kolegy. Každý přinese nějaký nový a zajímavý 
nápad. 
 

Kde bereš inspiraci na nápady pro jednotlivé výstupy?  

Když už je jednou zvolené prostředí, ve kterém se bude pokračovat i 
v dalších večerech, tak můžu čerpat právě z něj. Školní téma je přece 
samo o sobě nevyčerpatelné a velice inspirativní. 
 

A proč právě téma školství? 

Není to pravidlem, ale když mají forbínky jednotný námět, je to pro 
pravidelného diváka určitě zajímavější. Při vymýšlení námětu mi 
pomohlo datum zahájení přehlídky, což bylo v polovině září. Mohl jsem 
si tedy dovolit prezentovat první forbínu jako zahájení školního roku, ke 
které se dá volně navázat scénkami ze školního prostředí. 
  

Díky Tobě klademe všem otázku, jak vzpomínají na svá školní 
léta. Nemine ani Tebe. 

Nejraději vzpomínám na základní školu. Dětí bylo málo a tak každá 
třída byla A, 1. A, 2. A atd. Byla v obci, asi tři kilometry od mého 
bydliště a až na pár výjimek jsem tam chodil sám a pěšky. Všichni 
jsme se znali a učitelé pro nás byli velkou autoritou. 
 

V příštím vydání zde naleznete rozhovor s Jiřím Mikou a Milanem 
Chocholou, našimi techniky. Pokud vás k tomuto tématu něco zajímá 
nebo se jich chcete na něco zeptat, napište na redakční e-mail 
vosknoviny@seznam.cz.  

Za oponou čekají 
 

Hudební letňanské amatérské divadlo HLAD 
Po večerce (text J. Klapetková, doboví autoři hudby, 

režie K. Glogrová) 
Diváci se ocitnou na vrtkavé hranici mezi snem a 
skutečností, užijí si famózní atmosféru šantánu, ale i drsný 
vojenský dril. Nebudou chybět dobové písničky, živá kapela, 
zpěv, tanec...a samozřejmě humor. 
zdroj www.divadlohlad.cz 

 
V neděli za pohádkou 
 

Divadelní soubor Li-Di Litoměrice 
Voda dobrá, voda zlá (autor textu V. Jopek v úpravě 

Z. Berglové, režie Z. Berglová a I. Venzhoferová) 
Pohádka vypráví o mlynářovic Kačence unesené vodníkem, 
kterou se snaží vysvobodit chasník Honza. Pohádka je 
protkaná lidovými písničkami, doplněná krásnými loutkami a 
barevnou malovanou scénou.  
zdroj T. Rozmarová 

 
Příští týden se můžete těšit 
 

Divadelní soubor Jiřího Voskovce , Sázava 
Dvě gorily proti mafii (autor předlohy P. Kohout 

v úpravě a režii M. Kováříka, s písněmi J. Rejhona) 

Diváci budou sledovat ztřeštěný příběh odehrávající se 
v ZOO den před jejím slavnostním znovuotevřením. Příběh 
začíná, když dva krmiči souhlasí s účastí na podivné akci 
nových hlídačů, a jejichž zásluhou dojde ke zdecimování 
místní odnože sicilské mafie.  
zdroj www.divadlo-sazava.cz 

 

 
 

…přehlídka v tužce 
 
 

 

 
Partneři a sponzoři přehlídky 
 

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 

 

Přehlídka je realizována s finančním přispěním Středočeského kraje. 
 

 



V  E    Z  P  Ě  T  N  É  M    Z  R  C  Á  T  K  U 
 
Divadlo Dostavník Přerov, o.s. nositel Ceny města Přerova, patří v žánru hudebního 
divadla ke stálicím na české amaterské scéně. První velké úspěchy se datují od roku 
1980, kdy se Dostavník zařadil mezi elitu domácí amaterské muzikálové scény. 
zdroj www.divadlodostavnik.cz 
 

„Honzo vstávej“ je mrazivá hudební komedie, v níž se soubor divákům představuje 
v pro něj ne zcela typické poloze. Nabízí kromě osvědčené ryze komediální polohy i 

závažnější téma k hlubšímu zamyšlení.  
zdroj program představení 

 
Rozhovor se Zdeňkem Hilbertem, režisérem představení 
„Honzo vstávej“.  
Divadlo Dostavník Přerov je na Voskovcově Sázavě stálicí, která se 
navíc těší velké přízni diváků. Jak vnímáte zdejší atmosféru? 

Je to jeden z nejlepších víkendů a moc se na něj těšíme. Jezdíme totiž 
každý rok šňůru Sázava – Sokolov a domů. Dnes se opět ukázalo, že je 
tady publikum parádně naladěné. Pochytalo každý vtip, i ten, o kterém 
jsem věděl možná jen já. Když diváci reagují, herec získává jistotu a lépe 
se mu hraje. Navíc je tu plný sál, což také hraje velkou roli. 
 

„Honzo vstávej“ nepatří k typickým hrám 
vašeho souboru. Kde vznikl nápad na 
uvedení zrovna této inscenace? 

Po dlouhých letech odešla do ochotnického 
režisérského důchodu Vlasta Hartlová a bylo 
potřeba najít režiséra. Nepodařilo se, tak jsem 
řekl: „já to tedy zkusím!“ a začal jsem číst hry, 
které bych byl schopný režírovat. A četl, četl, 
četl ... až jsem narazil na tuhle, která mě 
oslovila. Konečně hra, u které jsem si uměl 
představit, jak bych ji zrežíroval. 
Cítíte se lépe v roli herce nebo režiséra? 

Ze všeho nejvíc jsem muzikant (smích). 
Jste autorem hudby i textů písní. Prozradíte 
nám, jak probíhá Váš tvůrčí proces? 

Hudba i texty mě napadají v zásadě současně. 
Jakmile si začnu broukat zpěvovou linku i 
s fragmenty textu, je z toho písnička. A když to 
tak není, tak to nedodělám, nápad zanikne. 
Jak dlouho jste se učil „znakovou řeč“? 

(smích) Původně jsem myslel, že tuto roli bude 
ztvárňovat někdo z herců. Nakonec to zbylo na 
mě. Celé mládí jsem znakoval, protože mám 
neslyšícího brášku, ale dneska už toho moc 
neumím. Spolupracovala s námi  profesionální  
 

překladatelka do znakové řeči, která nám 
na video nahrála obsah textu. Polovina 
znaků nešla rozpoznat, natož zopakovat. 
Zůstaly tam znaky, které jsem byl schopný 
reprodukovat, vznikla kostra, a tu jsem 
vyplnil „kaší“ kolem. Prostě tím, co si divák 
přeloží. 
Protože se letošní ročník nese v duchu 
povinné školní docházky, zeptáme se i 
Vás. Jak vzpomínáte na svá školní léta? 

Já za sebe hrozně rád. Do školy jsem se 
těšil, prázdniny mi přišly dlouhé. Ke konci 
srpna jsem se už nudil. Dělali jsme ve škole 
„strašnej bordel“, ani žákovská knížka mi 
nestačila - co čtvrletí to důtka - třídní, 
ředitelská, třídní, ředitelská... A takhle to 
bylo od druhé do sedmé třídy, než jsem 
přešel na fotbalovou školu, kde třídním 
učitelem byl trenér. Ten mě vždycky vylískal 
a šup, už jsem lajnoval tělocvičnu, 
odhrnoval sníh, natíral zábradlí, zkrátka 
postavil jsem půlku školy. (smích) Ale ani 
jedna důtka, prostě veřejně prospěšné 
práce ještě za hlubokého míru. 
 

Rozhovor s Dagi Hrubou, představitelkou zdravotní sestry. 
Drtivá většina námi oslovených diváků nás žádala, abychom pro druhý 
rozhovor zvolily Vás. Vzpomínáte na nějakou roli nejraději?  

Na všechny role vzpomínám ráda. S chutí jsem se vyřádila v roli čertice 
Čučice, moc ráda jsem taky hrála roli Edny ve hře Nejstarší řemeslo. 
Současná role je pro mne dosud největší a moc děkuji panu režisérovi, že mi 
jí svěřil, neboť sestřička Jolana je mi lidsky blízká. Beru ji velmi zodpovědně 
a doufám, že jsem ho nezklamala. (smích) Při zkouškách jsem to měla lehčí 
než ostatní kolegové v tom, že já jediná mohu na Honzu reagovat, zatímco 

ostatní ho nevidí a neslyší. To při zkoušení dělalo největší problémy. 
 

V jedné scéně používáte gesta, která 
vypadají, že se Honzovi nabízíte, nicméně 

z toho vyplyne něco mnohem nevinnějšího. 
Měla jste problém při zkoušení této scény, 
nebo i hraní?  

Bylo to STRAŠNĚ těžké! Naštěstí jsem to 
zkoušela jen v přítomnosti Honzy a režiséra, i 
přesto jsem se velmi styděla, ani ne tak před 
Honzou, jako právě před režisérem. Nebylo to 
stále ono, dokonce mi bylo doporučeno 
shlédnout nějaký „odborný materiál“ (smích). 
K průlomu došlo na premiéře ve chvíli, kdy se 
diváci začali smát a ta jejich reakce mi hodně 
pomohla. Ovšem bylo i představení, kde lidé   
 

nereagovali, a to bylo opět těžké. Stalo se 
to naštěstí jen jednou, a tak dnes již na tu 
scénu nastupuji s tím, že to bude dobré, že 
stud musí stranou. Protože čím víc bych se 
styděla, tím by to nestálo za nic.  
Jak Vy vzpomínáte na školu?  

Velice dobře, já jsem měla školu vlastně 
ráda a o prázdninách jsem se na ni už zase 
těšila. Ne, že bych se těšila na učení, ale na 
spolužáky, protože jsem kolektivní typ a 
chyběli mi. S panem režisérem jsem chodila 
do třídy a dokonce jsme spolu i seděli kdysi 
v jedné lavici..  

Očima odborné 
poroty  
 

Hodnotí  
Leoš Šedo 
 

Dostavník se do 
Sázavy dostavuje 
s železnou 
pravidelností a povětšinou přiváží 
zajímavá představení. Povedlo se 
jim to i letos, když sáhli po hře 
benešovských amatérských 
autorek Šimákové a Vašákové 
Honzo vstávej. Líbilo se mi 
především dovedné lavírování 
mezi krajními polohami, (doslova) 
smrtelně vážným tématem a 
komikou určitých situací. Zásluhu 
na tom má jednak režie Zdenka 
Hilberta, ale zároveň přesvědčivé 
herecké výkony jednotlivých herců. 
Možná poněkud slabší byla 
tentokrát hudební stránka, ale i tak 
představení patřilo k tomu lepšímu, 
co bývá na sázavské přehlídce 
k vidění. 
 

A jak Leoš Šedo vzpomíná na 
svá školní léta. 

Do základní školy jsem chodil na 
čtyři různá místa ve třech městech, 
takže ty vzpomínky jsou docela 
pestré. Gymnázium (tehdy se to 
jmenovalo Střední všeobecně 
vzdělávací škola) jsem měl za 
rohem a nejvíc vzpomínám na 
hudební a divadelní pokusy, 
kterých jsme se tenkrát dopouštěli. 
No a z dob lékařské fakulty (slavili 
jsme letos čtyřicáté výročí 
promoce) mám jednak svou ženu 
Jindřišku a také partu fajn 
kamarádů. 

 
Názory diváků 
- zajímavé, rozhodně je o čem 

přemýšlet 
- čekali jsme spíš komedii, jsme 

rozpačití 
- hra nás zaujala, ačkoli se jednalo 

o velmi vážné téma 
- skvělá „znaková řeč“ 
 

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

vosknoviny@seznam.cz. 

 
Výsledky hlasování 
líbilo 78 
líbilo s výhradami 24 
nelíbilo 4 

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


