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Jak se dělá přehlídka 
 

Kdyby nebylo jich, nebyla by přehlídka. O kom je řeč? Přeci o naší Zdeničce a 
Alence, dobrých duších souboru, které svou něžnou ručkou, dobrým slovem, bystrým 
rozhodováním a mateřskou láskou vedou své divadelní svěřence tak, aby mohli dělat 
„kumšt“ a rozdávat radost a smích svým milovaným divákům - vám. 
 

Rozhovor se Zdenkou Kotzotovou a 
Alenkou Čtveráčkovou 
 

Jak to všechno vlastně začalo? 
Alenka: V roce 2000, kdy jsme já, Jirka (Jiří 
Janoušek, dlouholetý režisér souboru) a Zdenka 

byli v Praze na divadelní přehlídce. Povídali jsme 
si s panem Strotzerem (PhDr. Milan Strotzer – 
autor, režisér, hudebník, porotce na přehlídkách 

amatérských divadel) a z rozhovoru vyplynulo, že u nás neexistuje žádná přehlídka 

hudebních amatérských divadel. 
Zdenka: Vlastně se nám tam omlouval, že na Wintrově Rakovníku není sázavský 

soubor doceněn, protože základ našich her tvoří písničky a zpěvy a že v porotě není 
ani žádný odborník, který by hudební stránku hodnotil. 
Alenka: Později jsme se spojili s paní Alenou Mutinskou z Rakovníka. Poskytla nám 

veškeré technické podklady potřebné k zorganizování přehlídky. Poté nás čekal 
rozhovor se starostou Sázavy, tehdy jím byl pan Viewegh. Naší myšlence nebyl příliš 
nakloněn, ale řekl, že pokud se to zdaří, přehlídku podpoří. Tak vznikl na 
zkoušku nultý ročník. 
Zdenka: Nakonec se vybral dostatek peněz od sponzorů, bez kterých by přehlídka 

nemohla vzniknout, ale především byla velmi úspěšná u diváků. A byl to pak právě 
pan starosta, kdo prohlásil, že končí nultý ročník, ať žije první ročník Voskovcovy 
Sázavy. Název už přehlídce zůstal a letos pořádáme šestnáctý ročník. 
 

Co všechno organizace přehlídky obnáší? 
Zdenka: Přibližně v listopadu předchozího roku je potřeba určit termíny, ve kterých 

se bude další ročník konat. Na přelomu prosince a ledna se totiž žádá o grant na 
Středočeském kraji. V březnu a dubnu se mobilizuje „štáb lidí“, kteří přehlídku 
prezentují na webu, navrhují a tisknou plakáty, zajišťují sponzory, fotografie během 
her, ceny, diplomy, pamětní listy a vzpomínkové plakety. Důležitá je práce „špionů“, 
tedy lidí, kteří nám doporučují vhodná představení. V červenci se snažíme poskládat 
program přehlídky tak, aby termíny vyhovovaly požadavkům jednotlivých 
účinkujících. Dále musíme oslovit porotce. To, že máme v posledních letech stálou 
porotu nebereme jako samozřejmost, protože se jedná o opravdu velmi náročnou 
funkci. 
Alenka: Další práce nastává v době konání přehlídky. Každý týden je potřeba 

zajišťovat zázemí pro soubory, což obnáší přípravu a úklid jeviště, světel, techniky, 
dojednání občerstvení a v neposlední řadě provoz, tedy obsluhu baru, šatny, kontrolu 
vstupenek a tak dále. Po představení probíhá v rámci společného posezení 
hodnocení poroty. 
Zdenka: Nesmíme zapomenout na následné vyúčtování, jelikož souborům hradíme 

dopravu a stravu. V době přehlídky jsme tak v divadle v pondělí a ve středu, kdy 
probíhají zkoušky našeho souboru, ve čtvrtek, kdy se dělá úklid před pátkem, 
samozřejmě v pátek a dokonce v neděli, pokud se koná představení pro děti. Dva 
měsíce si nás tak rodina moc neužije. 
 

Zkuste vyjádřit jen pár slovy, co pro vás přehlídka znamená. 
Zdenka: Práci, radost, vnitřní uspokojení. 
Alenka: Ty nejkrásnější vzpomínky, naplnění. 
 

I na vás čeká závěrečná otázka, tedy jak vzpomínáte na svá školní léta? 
Zdenka: Já vzpomínám na školu docela ráda. Milovala jsem matematiku, naopak 

jsem neměla ráda jazyky. Odpoledne jsem se učila tři hodiny třicet slovíček, večer si 
jich pamatovala deset a ráno u zkoušení jich zbylo jen pět. Můj analytický mozek 
nebere věci, které nemají logiku (smích). 
Alenka: Já mám ze školy v Uhlířských Janovicích krásné zážitky. Už v první třídě mi 

hrozila dvojka z chování (smích), ale za to jsem samozřejmě nemohla. Taky jsem 
hned v první třídě měla první lásku, jeden spolužák mi napsal „Mylá Álo, myluji Tě“.  
 
 

V příštím vydání zde naleznete rozhovor s Marcelou Vondrovou a Petrem Sottnerem (j.h.), 
našimi „baristy“. Pokud se jich chcete na něco zeptat, napište na redakční e-mail 
vosknoviny@seznam.cz.  

Za oponou čekají 
 

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 

 
V neděli za pohádkou 
 

Divadelní spolek Jiří, Poděbrady 
Zachraňte sněhurku! (režie J. Pavlíček, 

spolupráce K. Urbánková, hudba J. Jína) 
Poetický muzikál pro děti na motivy pověsti 
z okolí královského dvorce Zbečna. 
zdroj www.dsj.cz 

 
Příští týden se můžete těšit 
 

Divadelní spolek Nové divadlo Mělník 
Šeherezáda (režie M. Hluštíková a R. 

Šlangal, hudba R. Šlangal) 

Autorský muzikál o lásce, odehrávající se 
v zemi, kde slunce svítí celý rok. 
zdroj www.novedivadlomelnik.com 
 

 
…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 
 

Divadelní soubor Jiřího Voskovce Sázava je soubor s dlouhou historií, počátky 
ochotnické činnosti v Sázavě se datují roku 1897. Od té doby se divadlo v Sázavě 
v různých formách hraje dodnes. V posledních letech má soubor na repertoáru zejména 
hudební komedie.    
 

Dvě gorily proti mafii je ztřeštěný příběh odehrávající se v zoologické zahradě den před 
jejím slavnostním znovuotevřením. Dva krmiči souhlasí s účastí na podivné akci nových 
hlídačů, a nakonec jejich zásluhou dojde ke zdecimování místní odnože sicilské mafie.  
zdroj www.divadlo-sazava.cz 
 

Rozhovor s režisérem představení Martinem Kováříkem.  
Jaká byla tvá cesta k divadlu, popřípadě přímo k režírování? 
Zranil jsem se a delší dobu jsem nemohl sportovat, a tak mi Jirka Mika, můj 
kamarád a současně technik v sázavském divadle, položil otázku: „Není 
teď ta pravá chvíle začít dělat divadlo? Potřebovali bychom někoho, kdo by 
nám kreslil kulisy.“ Souhlasil jsem a hned na první zkoušce mě Jirka 
Janoušek (dlouholetý režisér DSJV Sázava) vzal za bradu a zeptal se, jestli 

umím zařvat. Zařval jsem. On mi strčil do ruky scénář ke hře „Orfeus 
nejenom v podsvětí“, a tak jsem se v jeden den stal kulisákem a hercem 
zároveň. Režírování jsem se ujal až když Jirka odešel do divadelního nebe. 

 

Byl jsi jak hercem, tak i režisérem. Co je pro 
Tebe těžší, případně zajímavější? 

Určitě je těžší režírovat, a proto i zajímavější. 
Aktuálně jsem hrdý na „Gorily“, protože tuto hru 
jsem režíroval, aniž bych v ní cokoliv hrál. Chtěl 
jsem, aby představení bylo dokonalé do 
poslední vteřiny. 
Myslíš, že jsi lepší herec nebo režisér? 

Mám pocit, že režisér. Musím ale říct, že pokud 
bych neměl tak dobré herce a muzikanty, těžko 
by se dalo poskládat představení v takové 
kvalitě, jakou držíme. A samozřejmě nám 
v neposlední řadě napomáhá skvělé zázemí a 
přívětivé podmínky poskytnuté městem 
Sázava. Velice si vážíme této podpory a 
snažíme se Sázavu dobře reprezentovat, jak 
svými hrami na přehlídkách, tak na divadelních 
zájezdech po celé republice.  
Co předchází tomu, než divák uvidí hotové 
představení na jevišti? 

Konečnému výsledku předchází několik desítek 
přečtení dané hry, stále dokola. Představování 
si, jak asi co může v té které situaci vypadat, 
jaké postavy by text měly říkat, jakou by měly 
mít povahu, jak při tom vypadat. Během 
mnohonásobného čtení se představa v hlavě  
 

postupně zhmotňuje. Pak je potřeba vzít 
tužku, původní text zhodnotit a pokrátit, 
změřit čas čtení upravené verze a 
samozřejmě přičíst čas, který vyplní písně. 
Je styl divadla, který v Sázavě děláš, tvůj 
„šálek čaje“? 

Baví mě i dramatické věci, ale loni díky 
Voskovcově prvotině „Dobyvatelé“ jsme 
zjistili, že drama není oblíbeným žánrem 
běžného diváka. Proto jsem velice rád, že 
nám Pavel Kohout, opět za poplatek jednu 
korunu za každé představení, nabídl tuto 
Gorilí komedii. Od dob, kdy mi Pavel předal 
text Cesty kolem světa za 80 dní, se mezi 
námi vyvinul přátelský vztah divadelního 
otce s divadelním miminem (smích). Když 
shlédl moji režijní prvotinu Pančo se žení 
dal mi volnou ruku k úpravám svých her, 
což je pro mě velká čest a zároveň 
zodpovědnost. 
Jak bys popsal svá školní léta? 

Líbí se mi motto od Marka Twaina: „Nikdy 
jsem nedovolil, aby školní docházka měla 
vliv na moje vzdělání“. To asi vyjadřuje 
všechno. 
 

Rozhovor s Janem Rejhonem, hercem, autorem hudby a písní. 
Jsi autorem hudby a textů písní v celém představení. Jak probíhá 
tvůj tvůrčí proces? 

Vzhledem k tomu, že dělám i jinou muziku, než je ta divadelní, tak je 
tvůrčí proces různorodý. Když tvořím pro kapelu, jsem svobodnější. Buď 
udělám nejprve hudbu a pak texty nebo obráceně. Pokud bych měl mluvit 
o divadelní muzice, jsem autor „na poslední chvíli“, dokud nade mnou 
není bič termínu, tak se ke skládání nepřemluvím. Divadelní muzika je 
specifická tím, že text písní se musí vztahovat ke hře, takže text skládám 
na daná hesla a fráze, ke kterým pak přiřadím melodii. Ale to „vnuknutí“ je 
stejné, ať skládám pro divadlo nebo pro kapelu. Většinu nápadů mívám 

v autě. Mám čas tam přemýšlet, jelikož jsem často na cestách. 
 

Zmínil jsi, že máš také vlastní kapelu... 

Mám jazzové duo Hořký kafe, kde uslyšíte 
kytaru, bezpražcovou baskytaru a můj zpěv. 
Hrajeme takový folk-jazz, už asi 12 let. Byla tak 
už jen otázka času, kdy se dostanu k divadlu. 
Nakonec mě tam přivedl brácha, který 
v souboru působil. Moje první role byla 
v Baladě pro banditu. 
Jak jsi se sžil se svou nynější rolí, tedy 
hlavně s opičí kůží? 

Teď už se mi v opičí kůži hraje lépe, ta hodina 
se dá vydržet. Prošel jsem takovou osobní 
kilovou změnou, před těmi 40ti kily by to bylo  
mnohem obtížnější. Mentálně mi role také 

nevadí, snažím se hrát brněnského týpka, 
který do hry vnáší specifický humor. 
Která písnička z „Goril“ Tě nejvíce baví? 

Ta, kterou zpívá Josef (Jan Štědra) paní 
Novákové. Líbí se mi, jak to zpívá a když 
odhodí svůj ostych, tak se projeví jednak 
síla té písně a jednak Honzův velký talent. 
A již obligátní otázka na školní léta... 

Vzpomínám s láskou. Hudba a kytara mi 
v lecčems pomohly. Kytaru jsem dostal 
k Vánocům, když mi bylo deset let a už od 
základky jsem na ni balil holky. Na střední 
škole jsem založil svoji první kapelu. Klidně 
bych si ta léta zopakoval. 

Očima odborné poroty  
 

Hodnotí Zuzana Trnková 
 

V Sázavě mají 
výhodu. Mezi 
divadelníky se 
to hemží 
zpěváky, takže 
jsme mohli 
vidět nejlépe 
zpívající gorily 
v Čechách a 
ještě zbyly hlasy pro další postavy. 
Podepřeno opravdu skvělou 
muzikou všeuměla Jana Rejhona, 
který stihne skládat, zpívat, naučit 
se brněnský přízvuk, gorilí pohyby 
a líbání Viktorky (velký mladý talent 
souboru), mělo představení dobrou 
úroveň i spád. Dotažené komické 
situace si vynutily potlesk na 
otevřené scéně. Mám ráda kuriózní 
a překvapivá obsazení a tři 
zlodušky na scéně mi přání zcela 
vyplnily. Komediální talent potvrdili 
zejména Radek Tupý a Martin Mika 
v rolích mafiánů. Režie se 
v souladu s žánrem komedie 
vyřádila v mnoha povedených 
scénách. Zamilovaný Štědrův 
krmič zpívající svůj parodující 
sladkobolný refrén, nebo gorila 
v záklonu s hubou na zátylku 
rozchechtaly mne i diváky. Nebylo 
by správné nezmínit i méně 
povedené. Přes značné zrychlení 
oproti premiéře, i zde byly 
přestavby jinak skvělé, jednoduché 
scény, pomalé a ubíraly 
představení na tempu. V některých 
momentech si herci neuhlídali 
dobrou artikulaci, což zejména my 
starší, odneseme většinou tím, že 
nerozumíme. Ale to jsou drobnosti, 
které spolehlivě Sázavští překonali 
svým hromovým sborovým finále. 
Opakovaný skandovaný potlesk 
moje tvrzení definitivně posvětil. 
  
Názory diváků 
- perfektní výkon celého souboru, 

zajímavé od začátku do konce 
- herci si to užívali a radost předali 

i divákům 
- skutečně profesionální výkon od 

amatérského divadla 
 

Chcete-li vyjádřit svůj názor na 
„Jízlivého glosátora“, napište ho na 

e-mail vosknoviny@seznam.cz. 
 

Výsledky hlasování 
líbilo 155 
líbilo s výhradami 16 
nelíbilo 2 

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


