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Jak se dělá přehlídka 
 

Místní soubor má úžasné zázemí a pyšní se i malým barem. Známé rčení praví: „Má 
hlad jako herec“. A tak v baru jistě najdeme něco malého k zakousnutí, ale navíc 
baristka Marcelka vaří svým „štamgastům“ kávičku či čaj, a spolehlivě ví, jestli „s“ 
nebo „bez“. Nečekejte ale nějaké alkoholové orgie – na dotaz, čeho se nejvíc vypije, 
odpověděla, že vody a ovocného nealkoholického piva.  
 

Rozhovor s našimi „baristy“, Marcelou 
Vondrovou a Petrem Sottnerem 
 

Jaká byla vaše cesta „za divadelní barpult“? 
Marcelka: Asi před třemi lety mě do místního 

divadla přivedla Alenka Čtveráčková. Moc se mi 
zalíbila zdejší atmosféra a ještě více dobrá parta 
ochotníků. 
Petr: Moje manželka je členkou souboru, takže 

vypomáhám při větších divadelních akcích, jako je 
například premiéra nebo právě přehlídka, během které je potřeba postarat se nejen 
o členy domácího souboru, kteří organizačně přehlídku zajišťují, ale především 
o soutěžící soubor a porotu. Někdy se jedná až o čtyřicet lidí, což se v jednom 
člověku stihnout nedá. 
 

Co obnáší práce divadelního cateringu? 
Marcelka: Nejde jen o obsluhu a vaření kávy, ale také o komunikaci s herci, kterým 

se snažíme přinášet dobrou náladu. 
Petr: Jde nám o to, aby se všichni cítili pohodově, mohli se v klidu soustředit na 

představení a po jeho skončení vychutnat atmosféru, předat zážitky, vyslechnout 
hodnocení poroty. Pochopitelně také nakupujeme různé pochutiny, tedy něco malého 
k zakousnutí. Většinou se jedná o drobné mlsky, jako třeba sušenky, mandle, oříšky. 
Marcelka: V době divadelní přehlídky někteří členové souboru přinášejí domácí 

zákusky, buchty, ale i pomazánky. To pak máme na starosti přípravu občerstvení a 
samozřejmě doplňování prázdných talířků. 
 

Máte i herecké ambice? 
Marcelka: Já tedy rozhodně ne. Mám ale velkou touhu být mezi našimi herci, kteří 

jsou, jak už jsem řekla, mými kamarády. Jsem ráda součástí souboru, ve kterém 
mohu svým dílem přispívat k jeho činnosti. Několikrát jsem sice vypomáhala 
v představení Cesta kolem světa za 80 dní, hlavně s přestavbami a převleky 
jednotlivých herců, ale vystoupit před diváky si netroufám. 
Petr: Ani já nemám žádné herecké ambice, ale již jsem několik nabídek na drobné 

roličky, vzhledem ke své výrazné postavě, dostal – a odmítl. Stejně jako Marcelka 
mám za sebou zkušenost s vypomáháním při představení.  
 

Takže jste se „našli“ za barem, tam vás to baví. 
Marcelka: Ano, a nejvíce nás to tam baví spolu (smích). Jsme taková stabilní 

dvojice, sehraný tým, a ještě se za bar stále společně vejdeme... 
Petr: ...vedle sebe i za sebou (smích). 
 

Máte činnosti za barem nějak rozdělené? 
Petr: Já se snažím obsluhovat a kasírování nechávám na Marcelce, abych neudělal 

manko. 
Marcelka: Mám lépe zažité ceny, takže jsem v tomto směru rychlejší (smích). 
 

Jaký názor na toto „angažmá“ má vaše rodina? 
Marcelka: Moje rodina mě podporuje. Mám dvě dcery a obě jsou pyšné, že jsem 

členkou sázavského souboru. 
Petr: Mě moje rodina nepodporuje (smích). Manželka mi říká: „to je moje aktivita, tak 

sem nelez!“ (smích). Takže já chodím opravdu jen, když jsou potřeba „druhé ruce“. 
 

Tradiční letošní otázka na závěr. Jak vzpomínáte na školní období? 
Marcelka: Vzpomínám v dobrém. Chodila jsem do školy v Sázavě a byla dobrou 

žačkou, většinou dokonce s vyznamenáním. Mezi mé oblíbené předměty patřila i 
matematika. Naopak mě nebavila čeština a literatura, proto jsem asi skončila za 
barem a ne na jevišti (smích). 
Petr: Do školy jsem chodil rád, i přesto, že naše paní učitelka byla starší a neměla 

pro nás pochopení, když jsme ve škole hráli karty. Zabavila nám je a musel pro ně 
dojít tatínek. Byl jsem takový klasický „grázl“. 
 

V příštím vydání zde naleznete rozhovor s Marií Kopečnou, zasloužilou členkou souboru 
a v době přehlídky spolehlivou šatnářkou. 

Za oponou čekají 
 

Divadelní spolek Nové divadlo 
Mělník 
Šeherezáda (režie Milada Hluštíková a 

Radek Šlangal, hudba Radek Šlangal) 

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

 
Příští týden se můžete těšit 
 

Divadelní klub Českokrumlovská 
scéna 
Sylvie (A. R. Gurney, režie: Roman 

Mařík) 
Jedná se o příběh manželského páru, který 
musí znovu hledat cestu k vzájemné 
komunikaci, porozumění a snad i smyslu 
života za přítomnosti nového člena rodiny. 
zdroj www.ck-scena.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 
 

Divadelní spolek bratří Mrštíků, Boleradice je v současnosti nepřehlédnutelným 
fenoménem jihu Moravy. Každou sezónu se na tamnějších prknech odehraje až sedmdesát 
ochotnických představení snad všech myslitelných žánrů. 
 
Jízlivý glosátor (realizační tým Jiří Brabec, Zbyněk Háder a Jiří Merlíček) 
Představení je pásmem složeným z vybraných předscén Osvobozeného divadla, vzdávající 
hold Jiřímu Voskovcovi a Janu Werichovi.  
zdroj www.boleradice-divadlo.cz 
 

 

Rozhovor s Jiřím Merlíčkem, režisérem a také jízlivým 
glosátorem.  
Rozhodli jste se sáhnout po forbínkách pánů Voskovce a 
Wericha. Jaký máte k této dvojici vztah? 

Je to divadlo mého mládí a školních let. V padesátých letech být 
na představení divadla ABC a vidět co pánové Voskovec a 
Werich dovedli na jevišti před válkou, to bylo něco, co se člověku 

dostalo pod kůži a už tam zůstalo. Moje generace vyrůstala na poetice divadla V+W a 
Ježkových písničkách. Největší přínos bylo vydání forbín v šedesátých letech na deskách 
Supraphonu. Z té doby znám doslova nazpaměť celé pasáže.  Vloni jsme se rozhodli 
inscenovat právě jejich forbíny, abychom takto vzdali poctu divadelním géniům k jejich jubileu. 
 

Jedná se o inscenaci pro tři osoby. Kolik 
členů má váš divadelní soubor?  

Náš Divadelní spolek bratří Mrštíků má 
dlouholetou tradici. Příští rok oslavíme 
stodvacáté výročí od první písemné 
zmínky hraní divadla v Boleradicích. Soubor je 
vícegenerační - hraje nebo v divadle působí 
padesát divadlachtivých členů spolku od dětí až 
po ctihodné kmety. Máme vlastní divadelní 
scénu, na které pravidelně uvádíme jak naše 
představení, tak hostujících souborů. Teď si 
vzpomínám, že i vy, Sázavští, jste nás 
v minulosti nejednou navštívili. Ročně uvedeme 
jednu, dvě premiéry, reprízujeme, dokud na 
nás chodí diváci. Aktuálně uvádíme drama Divá 
Bára, komedii Na letním bytě a Zapeklitou 
komedii aneb Kdosi brousí nad Paďousy, a 
ještě k tomu Jízlivého glosátora. Pořádáme i 
další akce spojené s divadlem: divadelní bály, 
výstavy obrazů a fotografií v divadle, koncerty, 
zájezdy po vlastech českých pro členy i ostatní 
zájemce, účastníme se soutěžních 
amatérských přehlídek. Je toho spousta, až 

nám někdy nezbývá dost času.  
O kolikátou reprízu se jednalo? 

Premiéru jsme měli letos 5. března, a zde 
v Sázavě jsme hráli už posedmé. Před námi 
jsou ještě dvě reprízy, a pokud bude zájem 
diváků, určitě rádi přidáme další. 
A jak jste se Vy osobně dostal k divadlu? 

Od školních let jsem přivoněl k ochotnickému 
divadlu, a pak v šedesátých letech, při studiu 
v Brně, jsme dělali kabarety a divadla malých 
forem. To člověku zůstane na celý život – jak 
divadlo chytí, tak už nepustí. Zajímavé bylo pro 
mě působení v kabaretu na vojně. Tam jsem se 
 

sešel s vynikajícími herci, a také s mým 
přítelem Jiřím Melíškem, pozdějším 
dramaturgem Československého rozhlasu, 
na kterého rád vzpomínám. Léta jsem 
režíroval a hrál v Hustopečském divadelním 
souboru, nyní působím jako režisér a herec 
v Boleradicích.  A když jsme na Voskovcově 
Sázavě, dovolím si vzpomenout, kde všude 
jsem hrál: Těžká Barbora, Teta z Bruselu, 
Robin zbojník. Navíc právě v těchto týdnech 
se chystáme na Werichův překlad Jezinky a 
bezinky (v originále Arsenik a staré tety). 
Režírovat to bude kolega Jirka Brabec, a 
půjde-li vše dobře, budeme mít premiéru na 
jaře. 
Jak se Vám u nás hraje? 

Nejsme u vás s naším divadlem poprvé, 
možná si někteří diváci vzpomenou na 
Cikánského barona. To bylo před sedmi 
lety, a přijel nás tehdy celý autobus herců a 
muzikantů. Dnes jsme tady s komorním 
ansámblem dvojice komiků a jednoho 
glosátora v mé maličkosti. Máte krásný 
divadelní sál, a stejně jako my, uvádíte 
divadelní představení ochotníků, a to je moc 
dobře. Jak pro diváky, tak pro herce, a 
nakonec i pro hostující soubory. Diváků na 
nás dnes přišlo docela dost a to pak 
rezonuje mezi jevištěm a hledištěm. Takže 
je radost hrát před takovým vnímavým 
publikem. Navíc hrát v rodišti Jiřího 
Voskovce kus, který on sám před mnoha 
lety uváděl, je pro nás velká pocta. Díky 
pořadatelům přehlídky za pozvání a hlavně 
díky divákům za krásnou divadelní 
atmosféru. 
 

A dnes na závěr vzpomínka Michala Juppa Konečného na jeho školní léta. 
 

Školu jsem začal s dřevěným penálem a skončil v osmadvaceti, kdy jsem opustil FF UK, když 
tam normalizátoři začali znovu zavádět marxismus – leninismus. Takže holt mám vejšku 
jenom jednu a z titulu „inženýr“ nikdo v kultuře – ve které jsem se celý život pohyboval – na 
záda nepadne. Studium jsem zahájil v Litoměřicích a pamatuji se, že jsem hezky 
vypastelkovával listy spadlé na zem podzimem. Pak mi máma na dlouho onemocněla a já 
jsem se do druhé třídy stěhoval k babičce a dědovi do Sázavy. Do školy u Martina jsem 
vstoupil velmi důležitě. Tu školu totiž kdysi řediteloval můj pradědeček Karel Štědrý a po něm 
můj dědeček Josef Konečný, co si vzal jeho dceru. Celé naší třídě v přízemí dominovala sova. 
Byla obrovská, aspoň se mi to tenkrát zdálo. Možná, že to byl sokol. Ti byli mezi sázavskými 
obyvateli hojně rozšířeni. Dokonce měli za řekou velikánský barák, kam chodili cvičit. Můj 
dědeček musel být u všeho. To měl po mně. Tak šéfoval místní kino právě v sokolovně. A já 
mu tam chodil pomáhat trhat lístky a koukat na nepřístupné filmy, čímž jsem měl proti všem 
spolužákům v Sázavě i jinde drtivý náskok ve vzdělání.  

Očima odborné poroty 
Hodnotí 

Michal Jupp Konečný 
 

Pokaždé, když 
jsem narazil na 
inscenaci her 

Osvobozeného 
divadla, přišlo 
nadšení i strach. 
Nadšení, že 
poklad českého 
divadla stále 
zajímá mladé 

herce i diváky, a strach, že to 
nedopadne dobře provedením 
nebo odezvou. V případě 
boleradického souboru to dopadlo. 
Hrály se hlavně nejznámější 
předscény, a texty se čerpaly 
především z poválečných jevištních 
dialogů Wericha s Horníčkem. 
Dvojice protagonistů zvládala role 
úspěšně, víc mě zaujal civilnější 
Papulus, ve zpěvu naopak 
dominoval Bulva. Třetí na scéně 
byl časem procházející glosátor, 
uvádějící dění na scéně do 
souvislostí. 
Dobré a svižné představení. Ale 
bojím se, že k mladším a 
nejmladším divákům dolehne 
z toho obrovského kopce humoru, 
satiry, fórů a myšlenek po šedesáti 
letech jen menší část. Což není 
chyba souboru. V+W (ale třeba i 
Semafor) byli po čtyřicet let 
vytlačováni někam na kulturní 
okraj, a dodnes se tenhle dluh 
nesplatil. Takže o to větší dík 
Divadelnímu spolku bratří Mrštíků 
z Boleradic. 

 
Názory diváků 
- celkem se to líbilo, oceňuji, že do 

toho šli, V+ W je těžké napodobit 
- nelíbilo se mi to, protože to 

nebylo ucelené představení  
- vadilo mi, že glosátor při svých 

výstupech zůstaval vzadu, a také, 
že své glosy neuměl zpaměti 

- nijak nadšený jsem z toho nebyl, 
pro mladé lidi to bylo trochu 
nesrozumitelné 

- mladší publikum „zabíralo“ jen při 
narážkách na současnost 

 
Výsledky hlasování 
líbilo 60 
líbilo s výhradami 14 
nelíbilo 4 
 

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


