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Jak se dělá přehlídka 
 

Těžko bychom mezi členy souboru hledali výraznější postavu než je Maruška 
Kopečná. Vynikající herečka, kamarádka, co nezkazí žádnou legraci, navzdory 
svému zralému věku se aktivně podílí na organizaci přehlídky a nikdy nevynechá 
žádné soutěžní představení. Má nejen přehled, ale hlavně nadhled. Je dámou a 
zároveň holkou, která se bez váhání zapojí do každé blbiny. Takže 
pozóóór...naše Maru jede a je vždycky „na hlavní“! 
 

Rozhovor s Maruškou Kopečnou 
 

Jak jsi se dostala k divadlu? 

Jéje, k divadlu v Sázavě jsem se dostala už 
jako pětiletá holčička. Moje maminka hrála 
divadlo, tak mě přirozeně zapojila. V mé 
první roli mě na jevišti vyhazoval do výšky 
Otomar Korbelář, sázavský rodák. Poté 
jsem hrála v mnohých hrách. Následovala 
asi třicetiletá pauza, kdy jsem žila v Praze a 

vychovávala děti. Později, když děti odrostly, jsme se s Bořkem vrátili do Sázavy 
a i k divadlu, které jsme pak hráli oba dva. 
 

Jsi vynikající herečka, ale v době přehlídky mimo jiné děláš šatnářku. Jak 
jsi se k této „funkci“ dopracovala? 

Ta nějak vyplynula ze situace. Bylo to potřeba dělat, tak jsem se toho ujala. 
Ovšem beru tuto funkci velice zodpovědně. Dříve ale nebyla taková hezká šatna, 
jen na chodbě postavené věšáky. V současné šatně se cítím jako doma, 
prohodím pár slov i kabátů (smích). Ne, vážně - používáme klasický lístečkový 
systém, díky kterému k záměně nemůže dojít. Ovšem jakmile někdo lísteček 
ztratí, jsem přísná. Hlavně proto, že lísky „recykluji“, tedy využívám znovu při 
dalším představení. 
 

Víme, že se podílíš na organizaci přehlídky i jinak. 

Je pravda, že od doby, kdy jsme se s Kopečným do souboru vrátili, jsme se 
zapojovali do všeho. Teď už své aktivity omezuji, i když stále peru ušpiněné 
utěrky a ručníky, umývám záchodky pro účinkující a občas upeču roládu. 
 

Co říkají známí a rodina na Tvé angažmá v místním souboru? 

Ti jsou nadšení, protože ode mne mají pokoj (smích). 
 

Kdybys mohla vybrat vítěze přehlídky, kdo by to byl? 

Mně se líbila všechna představení, ale nejbližší mi byla hra divadla Dostavník 
Přerov Honzo, vstávej. To je moje parketa, vážnější téma se mi líbilo, zejména 
proto, že tam byla i duchovní rovina, o kterou se zajímám. 
 

Jak jsi spokojená s činností sázavského souboru v posledních letech, je to 
Tvůj „šálek čaje“? 

Já jsem moc spokojená, mám krásné roličky. Pro mě a můj věk je to báječné. 
V aktuálně uváděné hře Dvě gorily proti mafii si užívám své „ňaf“. Z posledních 
rolí ráda vzpomínám na tetičku ve hře Pancho se žení. A z těch starších na roli 
Morany ve hře Balada pro banditu. 
 

Je o Tobě známo, že Tvým nejoblíbenějším dopravním prostředkem je jízdní 
kolo, na kterém Tě vídáme v létě i v zimě. Kdy a proč jsi na něj sedla? 

Neměl mě kdo vozit autem, tak jsem musela začít jezdit na kole. Jezdím za 
každého počasí, už od roku 1992, ochranné prvky samozřejmě mám (smích). 
 

Přes svůj zralý věk se stále oblékáš jako dáma. Jaký je Tvůj vztah k módě? 

(smích) Vždyť já vlastně nosím stále to samé co už mám ve skříni třicet let. 
Akorát v dnešní době se tomu říká „retro“ (smích). 
 

Mohla bys zavzpomínat na svá školní léta? 

Když jsem začala chodit do první třídy, tak se paní učitelka všech dětí ptala, jak 
se jmenují příbuzní. Došlo i na mne. Odpověděla jsem, že maminka se jmenuje 
Marie, babička se jmenuje Marie, ale odmítala jsem sdělit jméno tatínka. Nakonec 
ze mě vypadlo: „když já se prosím za to stydím, on se jmenuje jako Hitler.“ A 
bylo. Po vyučování paní učitelka přišla k nám domů a mamince pověděla: „Mařko, 
proboha tě prosím, udělejte s tou holkou něco, nebo vás přivede do kriminálu.“ 
 
 

Za oponou čekají 
 

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 

 
Poděkování letošní porotě ve složení 
 

 Leoš Šedo, předseda poroty 
 

 Zuzana Trnková 
 

 Michal Jupp Konečný 

 

 
…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 Nové divadlo Mělník vznikl roku 1951, od roku 1998 je 
občanským sdružením. Za jedenašedesát let trvání souboru jím prošlo na 700 lidí, 
kteří vytvořili přes 125 premiér a přes 750 repríz. V posledních letech se podařilo 
soubor omladit, už devět let si vychovávají děti, které již v inscenacích účinkují.  
 
Šeherezáda je autorský muzikál odehrávající se v zemi, kde slunce svítí celý rok, 
v poušti kvetou kaktusy a vánek si pohrává s pískem. Pojednává o lásce pouštního 
démona ke sličné dívce ze sultánova harému.  
zdroj www.novedivadlomelnik.com  
 
 

Rozhovor s autorem hudby a textu, a zároveň představitelem 
pouštního démona Efrita, Radkem Šlangalem.  
Proč jste se rozhodli pro autorskou tvorbu a nesáhli po již napsaném 
díle? 

Nechceme přejímat hotové věci. Baví nás tvořit. S Novým divadlem Mělník 
jsem spolupracoval už dříve, při muzikálu Libushe. Diváci na amatérský 
muzikál reagovali výborně, tak jsme se rozhodli jít touto cestou. 
A proč právě téma Šeherezády? 

Muzikál se dá udělat prakticky ze všeho a také se tak děje. Dokonce existuje 
muzikál Šachy a je velice úspěšný. Píšu souboru „na míru“, pro členy, kteří chtějí 
spolupracovat. Zanedlouho se pustím do třetího. 
 

Máte nějaké hudební vzdělání? 

Vůbec ne, jsem absolutní samouk. Působím ve 
dvou kapelách jako zpěvák, ale začínal jsem 

s nimi coby klávesák. Hodně jsem se také 

naučil při vymýšlení aranží a nahrávání hudby 
do našich muzikálů. Nahrávám v reálném čase 
stopu po stopě. Žádné přetahování not na 
počítači. To člověka trochu vytrénuje. 
Prozradíte nám, jak jste muzikál zkoušeli? 
Jedná se o náročné představení s mnoha 
pěveckými sóly a tanečními choreografiemi. 

Máme skvělou choreografku Adélu Jeřábkovou, 
hrála žurnalistku, která s děvčaty taneční 
choreografie nacvičovala zvlášť. Scény jsme 
pak zkoušeli společně, nebo individuálně dle 
možností herců.  
Máte ve hře jednu z hlavních rolí, psal jste ji 
přímo pro sebe? 

Ne, tu jsem zdědil. Herec, pro kterého byla role 
původně napsána, se nakonec rozhodl projektu 
nezúčastnit. Díky, Tome! Ta role mě 
neuvěřitelně baví a je pro mě ctí a potěšením 
hrát s touhle partou.  
 

Jste spokojený s tím, jak bylo Vaše dílo 
zrealizováno na jevišti?  

Všichni přispěli svou kreativitou, osobitostí, 
zkušenostmi a talentem. Nutno ale 
připomenout, že každou jednu reprízu 

s námi spoluutváří i diváci. Je to naše 

společné dílo. A sázavští diváci byli 
naprosto skvělí!  
Máte v souboru spoustu mladých lidí, 
pracujete s nimi nějak?  

Soubor má divadelní školičku, kam chodí 
„prťata“, takže si vychováváme budoucí 
generaci herců. My starší máme každý své 
vzory a navzájem se od sebe učíme. 
Scházíme se, zpíváme, děláme různé 
improvizace, „blbneme“. Je to hodně 
spontánní.  
Jak vzpomínáte na svá školní léta? 

Vzpomínám s nesmírným vděkem na 
trpělivost, laskavost a profesionalitu mých 
bývalých učitelů. V mnohém pozitivně 
ovlivnili můj život, a to nejen tím, že ze mě 
udělali relativně gramotného tvora. 
 

Rozhovor s Danielem Šimkem, představitelem  Džina. 
Jak jste se dostal do mělnického souboru? 

Vlastně náhodou, v roce 2002, kdy jsem při studiu gymnázia začal hledat 
divadelní soubor, ve kterém bych se mohl realizovat. Na základní škole jsem 
totiž chodil do dramatického kroužku, ale od šesté třídy jsem nastoupil na 
gymnázium, kde nic takového nebylo. Chvíli jsem zkoušel kariéru tanečníka 
latinskoamerických tanců, ta se ale nedala z časových důvodů skloubit se 
studiem, tak jsem se rozhodl pro návrat k divadlu. 
 

Zmínil jste tanec, během představení se 
nedalo přehlédnout, že po této stránce 
„vyčníváte“. Máte nějaké taneční úspěchy? 

Ne, k tanci jsem se vrátil až po několika letech, 
ale působím ještě v souboru v Neratovicích, 
kde jsem ztvárnil roli ptáka Ohniváka, jednalo 
se o kombinaci tance a baletu. Za její 
provedení jsem získal na národní přehlídce 
Popelka Rakovník ocenění za herecký výkon. 
Jak jste se sžil s rolí „největšího šmejda“? 

Autor tvrdí, že ji napsal přímo na mě (smích). 
Já si roli Džina užívám, protože záporné 
postavy se hrají víceméně samy. Můžu 
přehrávat a dělat teatrální gesta. Ze všech 
mých dosavadních rolí mě tato baví asi nejvíc. 

Máte v roli dost pěveckých partů, jak to 
jde dohromady s pohybem? 

Pro mě je problém zkombinovat pohyb se 
zpěvem, protože se za zpěváka nepovažuji. 
Je to náročné, obzvlášť když mi některé 
písně nesednou. Zhruba rok mi trvalo, než 
jsem se do nich „dostal“.   
A tradiční otázka - vzpomínky na školu. 

To už je dávno (smích). Na základní škole 
jsem byl vlastně jen pět let, takže mi tuto 
dobu kompletně přebily vzpomínky 
z gymnázia. Škola mě vždycky bavila a 
užíval jsem si ji. Dokonce si občas říkám, co 
bych dal za to, kdybych se mohl vrátit zpět 
a prožívat takový ten bezstarostný život. 

Očima odborné poroty  
 

Hodnotí  
Leoš Šedo 
 

 

Ačkoliv klobouk 

nenosím, ten 

pomyslný právě 

smekám. Má úcta 

patří především 

Radku Šlangalovi jakožto autoru 

textu i hudby představení 

mělnických.  

Nádavkem vytvořil i jednu z rolí a 

sám nahrál hudební základy 

písniček. Bravo! Celé představení 

bylo ohňostrojem nápadů, vtipných 

dialogů a zdařile použitých narážek 

na některá známá a populární 

jména a díla kulturní historie. Nad 

běžný amatérský standard 

vyčnívali svými výkony hereckými, 

pěveckými, ale i pohybovými 

pánové Šimek a Buriánek, ovšem 

rozhodně nebyli sami. Představení 

neztrácelo tempo – i když pár 

drobných škrtů by se udělat dalo – 

proud dialogů, písniček i tanečních 

předělů fungoval velmi dobře. 

Přiznám se, že jsem zapomněl na 

nějaké hodnocení a srovnávání a 

bavil se jako divák. 

 
Názory diváků 
 

- moc pěkné představení 

- bylo to veselé a hlavně vtipné  

- naprosto super přestavení 

- nemáme ani slov, jak moc se 

nám to líbilo  

- vtipné nápady, bavili jsme se 

- i když to bylo delší, nenudil jsem 

se, naopak 

- stále se bylo na co dívat 

- herci krásně zpívali  

- jsem spokojená, bylo to perfektní  

 
Výsledky hlasování 
 

líbilo 129 

líbilo s výhradami 2 

nelíbilo 0 

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


