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Jak se dělá přehlídka 
 

Následující divadelní „okénko“ je věnováno lidem, které jen tak divák na jevišti 
nezahlédne. A přesto jsou součástí každého představení. Bez jejich dobře odvedené 
práce se neobejde žádná divadelní hra. Díky nim si můžete sednout do hlediště a 
nechat se vtáhnout do příběhu, jenž vám ten který divadelní soubor přináší. Díky nim 
totiž ten příběh uvidíte...a to doslova. A o kom je vlastně řeč? O technicích, kteří 
dohlížejí nad světly, dokreslují představení nezbytnými zvuky a zpestřují celkovou 
scénu světelnými efekty. Nejsou na jevišti vidět, nemají šanci poklonit se vám při 
závěrečné děkovačce, ale jen a jen oni jsou důvodem, že jsou herci a jejich výkony 
na jevišti vůbec postřehnutelné. Pouze na dobře osvětlené scéně má herec možnost 
zazářit. Nyní si posvítíme na techniky DSJV Sázava, Jiřího „Huga“ Miku a Milana 
Chocholu. 
 

Rozhovor se „světlonoši“, Hugem a 
Milánkem 
 

Dělat techniku v divadle je velmi zodpovědná 
funkce. Jak jste se k ní dostali, potažmo i 
k souboru Jiřího Voskovce? 
Hugo: Už od patnácti let jsem jezdil jako 

osvětlovač na akce s místním DJ. Tehdy jsem si 
vždy po skončení akce říkal: „jó, kdyby se ty 
kabely balily tak snadno, jako holky!“ (smích). 

Pak jsem nějaký čas strávil mimo Sázavu. Po návratu z učňáku a vojny se ke mně 
doneslo, že místní divadelní soubor shání technika. Řekl jsem si: „zvuk, světla ... to je 
moje“. Začínal jsem v pohádce Strašidelný dům jako „štychař“, světla dělal Milánek, a 
já jsem se od něj učil. V muzikálu Betlém už jsem svítil já, a od té doby mě to 
nepustilo. Pak jsem ještě přibral zvučení a v neposlední řadě, po digitalizaci kina, i 
promítání, čehož už dva roky taky využíváme při slavnostním zakončení přehlídky. 
Milánek: Já jsem začal v době původního spolku, kdy se hrála hra Celestina. V rámci 

své tehdejší profese ve sklárnách jsem měl na starosti místní rozhlas, tak mě spolek 
vzal na zvuky a později na světla. 
  

Jak je to s vašimi hereckými ambicemi? Máte touhu stát na jevišti? 
Hugo: Na jevišti stávám pravidelně, ale vždy v době, kdy tu nejsou diváci, abych 

udělal údržbu a nastavení světel, ale také zametl a vyluxoval. Herecky mě to 
netáhne. Jsem člověk, který nemusí být vidět. Jsem tu opravdu pro to, aby byli vidět 
herci. Mimochodem, stále hledáme člověka, který by dělal techniku, osvětlovače. A 
především, aby ho to bavilo jako mě. Vždy, když někdo takový přišel, se situace 
„zvrtla“ a stal se z něj herec. 
Milánek: Já se na jeviště poprvé dostal ve hře Balada z hadrů. Bylo tam potřeba 

odnést lékárníka na nosítkách. V této hře jsem dělal hlavně světla, takže mě jen 
odnesli a zase jsem utíkal do kabiny k technice. Musím říct, že teď už mě víc baví 
herectví. Trochu jsem opustil techniku, protože teď ji má na starost Hugo a dělá to 
dobře, dokonce velmi dobře, výborně. 
  

Vzpomenete si na nějaký technický „průšvih“? 
Hugo: Rozsvítit a zhasnout … v současné době to není nijak zvlášť rizikové. Ale 

když byla v „kulturáku“ restaurace, bylo skoro pravidlem, že během představení 
vypadla elektřina a my vybíhali z osvětlovací kabiny s baterkou, abychom nahodili 
hlavní jistič. Stačilo k tomu zapnutí friťáku, sporáku a podobně. Klidně elektřina 
vypadla i třikrát za večer. 
  

A závěrečná otázka: Jak vzpomínáte na školní léta? 
Hugo: Já vzpomínám velice rád. Chodil jsem na základní školu v Sázavě, žák jsem 

byl normální, žádný záškolák (smích). V současné době, kdy moje děti navštěvují 
stejnou základní školu, se do ní vracím jako rodič. Potkávám se tam se svými 
bývalými spolužačkami, v rolích učitelek. Také se školou spolupracuji jako divadelní 
technik při různých akcích. No, a i v souboru máme čtyři paní učitelky. 
Milánek: Já mám vzpomínky hezké. Chodil jsem do školy v Zásmukách. S učením 

jsem problémy neměl, vždy jsem měl vyznamenání. A že jsme dělali „bordel“... to asi 
všichni. Vlastně jsem divadlo hrál už na základní škole, v deváté třídě. Bylo to 
představení pro děti Zkoušky Čerta Belínka. 
 

V příštím vydání zde naleznete rozhovor se Zdenou Kotzotovou a Alenou Čtveráčkovou, 
hlavními organizátorkami přehlídky. 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 
 

DSJV Sázava 
Dvě gorily proti mafii (autor předlohy 

Pavel Kohout v úpravě a režii Martina 
Kováříka, s písněmi Jana Rejhona) 

Diváci budou sledovat ztřeštěný příběh 
odehrávající se v zoologické zahradě den 
před jejím slavnostním znovuotevřením.  
zdroj www.divadlo-sazava.cz 

 
Příští týden se můžete těšit 
 

Divadelní spolek bratří Mrštíků, 
Boleradice 
Jízlivý glosátor (realizační tým Jiří 

Brabec, Zbyněk Háder a Jiří Merlíček) 
Jedná se o montáž předscén Osvobozeného 
divadla, vzdávající hold Jiřímu Voskovcovi a 
Janu Werichovi. 
zdroj www.boleradice-divadlo.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 
 

Hudební letňanské amatérské divadlo HLAD vzniklo v lednu 2005 z již neexistujícího 
spolku D’Genere, odtržením skupinky odvážlivců, a založením občanského sdružení 
(březen 2005). Po několikaleté existenci se dopracovali k osobitému stylu režie a 
uměleckého projevu.  
 
„Po večerce“ je představení odehrávající se na vrtkavé hranici mezi snem a skutečností, 
v prostředí šantánu i vojenského drilu. 
zdroj www.divadlohlad.cz 
 

Rozhovor s autorkou textu hry Janou Klapetkovou.  
„Po večerce“ je Vaše autorská hra, navíc ne první. Jak jste se k psaní 
scénářů dostala? Spolupracovala jste s někým během tvorby? 

Jsme velmi těžko organizovatelné a režírovatelné divadlo, proto je obtížné 
najít hru, která by nám sedla. Navíc každý má požadavky: co by měl hrát, 
s kým může tvořit pár, co může zpívat, jak dlouhý má mít monolog a 
podobně (smích). Pokud bychom pro sebe nějako hru upravovali, stejně by 
se z ní stala hra autorská. To už je jednodušší si to rovnou napsat na míru. 
Spolupracovala jsem hlavně s režisérkou Káčou Kačírkovou, protože 

v našem divadelním souboru to bývá tak, že v době, kdy začínáme zkoušet, ještě kolikrát 
nevíme, jak hra dopadne. Příběh jsem rozepsala asi do poloviny, pak jsme s režisérkou 
přemýšlely, kam by se děj měl ubírat . 
 

A proč zrovna téma vojny a šantánu? 

Mám vztah k divadlu Semafor, jsem zřejmě 
ovlivněná filmy Kdyby tisíc klarinetů a Bylo nás 
deset a vůbec semaforskou poetikou. A přišlo 
mi to jako dobrý kontrast. Navíc si myslím, že 
by klukům vůbec neuškodilo, kdyby na vojnu 
museli (smích). 
A vize do budoucna? Máte už v záloze další 
autorský počin? 

Chtěli bychom udělat hru s antickou tematikou, 
pokud teda zrovna nebude někdo rodit (smích). 
Pochopitelně s původními písněmi, v této 
oblasti si na autorskou tvorbu nikdo netroufá. 
Myslím, že je spousta krásných písní, které je 
škoda nevyužít. 
V této divadelní hře hrajete spoře oděnou 
šantánovou tanečnici. Psala jste roli přímo 
pro sebe? 

Nemám herecké ambice, takže pro sebe píšu 
něco maličkého. A za své tělo se rozhodně 
nestydím. To jsou jiné věci, za které bych se 
mohla stydět (smích). 
 

Kolik máte za sebou repríz? 

Představení máme na repertoáru od roku 
2014, dnes to byla asi desátá repríza. 
Hrajeme v takových etapách, jelikož jsme 
všichni v souboru věkově kolem třicítky, 
zakládáme rodiny, studujeme... takže hodně 
záleží na tom, jak se sejdeme. Alternace 
nemáme. 
Jelikož letošní ročník Voskovcovy 
Sázavy provází jednotné téma školství, 
nemine ani Vás otázka, jak vzpomínáte 
na svá školní léta. 

Vlastně ještě studuji, takže školní léta trvají. 
Pokud zavzpomínám na základní školu – 
upřímně – nikdy už bych se do té doby 
nevrátila. Nemám ráda, když mě něco 
omezuje. Na druhou stranu, „jádro souboru“ 
je složeno ze spolužáků ze základní 
hudební školy či z gymplu, a tak kdybych 
tam nechodila, tak dnes neumím hrát na 
housle, zpívat a neznám ty báječné lidi, se 
kterými hraji divadlo. 
 
 

Rozhovor s Petrem Mašínem, představitelem vojína Mrázka. 
Zaměření divadla HLAD je poměrně specifické, především autorskou 
tvorbou her. Vyhovuje Vám tato forma divadla? 

Vyhovuje, ani se většinou nesnažím něco měnit nebo ovlivňovat. Moc se mi 
líbí, jak to Jana (autorka textu) připravuje. Také nás už za ta léta dobře zná, 
takže ví, v čem bychom se vyjímali a píše nám postavy „na tělo“. 
Jak dlouho patříte k divadelnímu spolku HLAD?  

Více jak deset let. K divadlu jsem se dostal přes kamarády. Šel jsem se 
podívat na zkoušku a už tam zůstal. 

 

Ve hře „Po večerce“ jste se stal vojákem. 
Byl jste na vojně i v civilním životě? 

Vždycky jsem říkal, že bohužel nebyl. Spousta 
lidí kolem mě tvrdí, že kdo si neprošel vojnou, 
není pořádný chlap. Ale teď s odstupem času 
naopak říkám: „zaplaťpánbůh nebyl“. Role 
vojáka se mi ale líbí, to téma mě baví. Ale i 
v prostřední šantánu se mi hrálo dobře (smích), 
naše holky jsou kočky a je radost s nimi hrát. 
Máte nějakou vtipnou příhodu nebo historku 
spjatou s tímto představením? 

Zrovna z dnešního představení. Utahoval jsem 
si pásek u kalhot a najednou praskla a vylétla 
spona. Protože kalhoty nejsou zrovna moje 
velikost, tak mi hlavou běželo: „tedy tohle jestli 
nějak neutáhnu, všichni budou koukat na moje 
 

trenky“. Podařilo se mi kalhoty rychle 
zauzlovat a představení jsem odehrál 
s uzlem, který naštěstí vydržel. 
Jak se Vám na Voskovcově Sázavě 
hraje? 

Výborně, máte tu úžasné diváky. Jsem tady 
už potřetí a pokaždé to byla radost. 
A jak Vy vzpomínáte na svá školní léta? 

Uf, v dobrém asi jen na kamarády, bavil mě 
tělocvik a hudebka, zbytek jsem prolezl 
s odřenýma ušima. Našel jsem se až na 
střední škole polygrafické, kde jsem 
studoval obor reprodukční grafik. Naštěstí i 
tady jsem poznal velké přátele, díky kterým 
dnes na školní léta vzpomínám velmi rád. 
 

Očima odborné poroty  
 

Hodnotí Michal 
Jupp Konečný 
 

Představení bylo 
reminiscencí 
atmosféry divadel 
malých forem. 
Doplnění zejména 
semaforskými 
písničkami příjemně navodilo dobu 
lehkého tání a zároveň pohladilo 
pamětníky. Bylo mi záhadou, jak si 
s hrou zpola reálnou, zpola 
pohádkou, poradí nepamětníci 
v hledišti, třeba ti, co už vůbec 
nezažili vojnu. Vlastně se to týkalo i 
členů souboru, kteří hráli vojáky 
Československé lidové armády a 
přiznali, že na vojně šťastně nebyli. 
Přesto humor a vtípky 
z vojenského prostředí pobavily. 
Velkou zásluhu na tom měla 
postava podporučíka Klusáčka 
(Jakub Valenta). Prostorem jako by 
se vznášely ony slavné povzdechy 
„Za 720!“„Já chci ženskou!“ 
Tam, kde hra přecházela do 
pohádkové „dámské“ oblasti, 
ztrácela dech. Milostné scény byly 
vybledlé jako z nějaké mýdlové 
operety. Z očekávané konfrontace 
chlapíků na kavalcích a roztomilých 
lehkých děv nezbylo skoro nic. 
Dlouhatánská hra s prostoji, 
opakováním i návraty nutila diváka 
vrtět se na židli. Ale zpívání za 
doprovodu uměřeného tria bylo 
moc příjemné. 
Soubor s viditelným obdivem 
Divadla Semafor (kdo z nás ho 
nemiloval) přijel v tomto 
nasměrování už podruhé – minule 
zajímavě představil Erbenovu a 
Suchého Kytici. Tentokrát se jim 
dařilo méně. 

 
Názory diváků 
- hezké představení, bavili jsme se 
- pěvecky trochu slabší, ale jinak 

velmi zábavné 
- jsem spokojená 
 

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

vosknoviny@seznam.cz. 

 
Výsledky hlasování 
líbilo 84 
líbilo s výhradami 14 
nelíbilo 0 
 

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


