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Ceny udělené v jednotlivých kategoriích 
 

Cena za nejlepší představení 

 Šeherezáda, DS Nové divadlo Mělník 

 

Cena za mužský herecký, zároveň pěvecký výkon 

 Daniel Šimek za roli Džina ve hře Šeherezáda, DS Nové divadlo Mělník 
 

Cena za ženský herecký výkon 

 Dagi Hrubá za roli zdravotní sestry Jolany ve hře Honzo vstávej, Divadlo Dostavník Přerov 

 

Cena za ženský pěvecký výkon 

 Halina Brošová a Dana Štědrová za role mafiánů ve hře Dvě gorily proti mafii, DS Jiřího 

Voskovce Sázava 

 

Cena za hudbu 

 Radek Šlangal za hudbu ke hře Šeherezáda, DS Nové divadlo Mělník 

 

Cena za režii 

 Zdeněk Hilbert za režii hry Honzo vstávej, Divadlo Dostavník Přerov 

 

Cena za výtvarné pojetí: porota se rozhodla neudělit 

 

Cena Josefa Viewegha 

 Klára Šimáková a Martina Vašáková, autorky hry Honzo vstávej 

 

Cena diváků  

 Šeherezáda, DS Nové divadlo Mělník 

 

Čestná uznání 
 

 Janu Rejhonovi za písně ke hře Dvě gorily proti mafii, DS Jiřího Voskovce Sázava 

 Kubovi Valentovi za roli podporučíka Klusáčka ve hře Po večerce, divadlo HLAD 

 Radku Tupému za roli mafiána-ředitele zoologické zahrady ve hře Dvě gorily proti mafii, DS Jiřího 

Voskovce Sázava 

 Martě Veselé za výkon v roli Hašišády ve hře Šeherezáda, DS Nové divadlo Mělník  

 Jiřímu Buriánkovi za výkon v roli Huga/Aladina ve hře Šeherezáda, DS Nové divadlo Mělník  

 

Zvláštní cena poroty 
 

 Janu Štědrovi a všem účinkujícím z DS Jiřího Voskovce Sázava za školní forbíny před jednotlivými 
představeními 

 



V  E    Z  P  Ě  T  N  É  M    Z  R  C  Á  T  K  U 
 
V předchozích číslech Vosk(n)ovin jsme vás, diváky a čtenáře zároveň, nechávali nahlédnout do zákulisí organizace 
přehlídky a za oponu jednotlivých představení. Na závěr 16. ročníku Voskovcovy Sázavy se redakční tým, který pro vás 
jednotlivá čísla přehlídkových listů tvořil, rozhodl vystoupit z anonymity a ukázat své tváře, které jinak schovává za 
hledáček fotoaparátu, kreslící blok a tužku nebo diktafon a počítač, a poodhalit i kus svého ega. Vyzpovídaly jsme naše 
šikovné hochy, na oplátku podrobil Radek výslechu nás dvě.  

 
Radek Tupý, kreslíř 
Jaká byla tvá cesta k divadlu? 

Do souboru mě přivedl můj kamarád, kolega 
z kanceláře Petr Šibrava, v roce 1996. Do té 
doby jsem byl divadlem nepolíben. Zrovna se 
zkoušela Nejkrásnější válka, která se mi moc 
líbila. Shodou okolností vypadl představitel 
hlavní role, a tak mi ji tehdejší režisér nabídl. 
Byl jsi námi „najat” jako kreslíř. Kde se 
vzaly počátky tohoto koníčka? 

Prapočátky sahají do doby, kdy mi bylo asi pět let. Tehdy mi 
otiskli obrázek v časopisu Sluníčko. Mezi čtrnáctým a patnáctým 
rokem jsem začal kreslit vtipy a později se začal zajímat 
o kreslení vtipů přímo pro časopisy, nicméně kolem roku 2003 
jsem s kreslením přestal. Nyní se k němu snažím vrátit, byť v 
menším rozsahu. Nabídka kreslit pro Vosk(n)oviny pro mě byla 
poměrně veliká. Měl jsem obavy, jestli to zvládnu k oboustranné 
spokojenosti. Každopádně teď se na další kresby už těším, vždy 
v hlavě skládám obraz na daný námět pro další číslo. Jsem moc 
rád, že jsem nabídku přijal a slibuji svou účast i v dalším ročníku 
Vosk(n)ovin (smích). 
Jak vzpomínáš na svá školní léta? 

Já jsem se do školy vždy těšil, měl jsem tam spoustu kamarádů. 
Miloval jsem tělocvik, ale nejdůležitější pro mne bylo, že 
spolužáci byli mými kamarády i mimo školu. V té době jsme 
neměli žádné tablety nebo počítače, takže veškeré hry probíhaly 
venku. 
 

Vladimír Trmal, fotograf 
Kdy a proč jsi se začal věnovat focení? 
Máš nějaké vzdělání v tomto směru? 

Kdy jsem začal už nevím, někdy v minulém 
století...koncem ZŠ...a proč? Možná proto, že 
fotil otec a v té době i vedl fotografický 
kroužek. Jen jsem fotil a on fotky vyvolával. 
Vzdělání jsem získal u MgA. J. Havelkové na 
ZUŠ v Kolíně. Oprášil jsem otcovu zrcadlovku 
a fotokomoru, rád na to vzpomínám, mělo to 

své kouzlo. Snad se někdy ke klasické fotografii vrátím. 
Jak jsi se dostal k focení pro divadelní soubor JV? 

Byl jsem požádán o nafocení hry, tuším, že to byl Provaz 
o jednom konci. Tím začala spolupráce, já fotil další hry a 
postupně se stal takovým „dvorním fotografem". Od roku 2007 
dokumentuji přehlídku Voskovcova Sázava. 
Nezatoužil jsi někdy stanout na „prknech" jako herec? 

To opravdu nezatoužil. Raději se schovávám za tělo fotoaparátu. 
Jak vnímáš spolupráci s Vosk(n)ovinami? 

Je to ta nejlepší nabídka spolupráce, kterou jsem kdy dostal! 
Spolupráce na Sázavských listech je také úžasná, ale spolupráce 
se dvěma ženami je prostě něco jiného...věřím, že mi Milan 
Štědra jistě promine...(smích). 
Jak vzpomínáš na svá školní léta? 

Na školní léta vzpomínám v dobrém, jak na základní, tak i na 
střední školu. 

 

Nicole Šubrtová a Klára Sottnerová, redaktorky 
Jaká byla vaše cesta k divadlu, potažmo do divadelního souboru JV. Co pro vás divadlo znamená? 
Nicole: Já se divadlu věnuji odjakživa (smích). V ochotnickém souboru působila moje praprababička, 

prababička, děda, který byl jak skvělým hercem, tak režisérem a v neposlední řadě divadlo hraje i mamka. 
Moje začátky proběhly v Kutné Hoře, kde jsem navštěvovala divadelní školičku, první rolí byla myška 
v pohádce O veliké řepě. Divadlo je se mnou po celý můj život, jsem ráda, že můžu v této rodinné tradici 
pokračovat. 

Klára: Věnuji se divadlu 30 let, ale po většinu svého divadelního působení jsem hrála pro dětské diváky v Kolíně a v Ústí nad Labem. 

Do sázavského souboru jsem přišla před třemi roky, kdy jsme se přestěhovali a já hledala soubor, kde bych mohla v divadle 
pokračovat. Divadlo mě provází celým mým dospělým životem, je to elixír mládí smíchaný z přátelství, bláznovství, specifické vůně 
šminek a kostýmů, trémy a radosti. 
Máte nějakou vysněnou roli? Případně roli, na kterou rády vzpomínáte? 
Nicole: Na vysněnou roli je asi ještě brzy, ale moc si vážím role Viktorie v současném představení Dvě gorily proti mafii, kterou si 

nesmírně užívám! Ráda vzpomínám na roli malé loupežnice v pohádce Sněhová královna, což byla má první herecká zkušenost 
v sázavském souboru. 
Klára: Ne. Zahrála jsem si role od princezen po babičky, a jediné, po čem toužím, je dělat divadlo, vidět rozesmáté a spokojené tváře 

diváků, slyšet potlesk jako jedinou odměnu. Patřit mezi tu partu bláznů. 
Jak se z vás staly redaktorky Vosk(n)ovin? Jaký jste tým? 
Nicole: Dá se říct, že redaktorky se z nás staly ze dne na den (smích). Na počátku všeho byl nápad připravit pro diváky malé 

nahlédnutí „za oponu“, který přišel týden před prvním představením. Jako tým se doplňujeme, obě máme správnou dávku nadšení a 
vzájemně se motivujeme. Jedná se o naši společnou práci, na kterou jsme hrdé. Mám možnost i poděkovat Láďovi a Radkovi za 
spolupráci, která přehlídkové listy obohatila a kterou bychom rády zachovaly i pro další ročníky. Moc si vážíme také nadšení členů 
souboru, kteří nás v tvorbě okamžitě podpořili a podporují stále.  
Klára: Velice rychle a zběsile (smích). Během několika dnů jsme realizovaly spontánní nápad udělat pro Voskovcovu Sázavu nějaký 

„plátek" o přehlídkovém dění, jako mívají renomované přehlídky. Za sebe říkám, že jsme báječný tým. Máme rovnocenné postavení, 
musíme se na všech věcech, které mají jít do tisku, shodnout, ale každá máme „svou" parketu a při tvoření finální podoby novin máme 
činnosti rozdělené. Bavíme se tím, a doufáme, že naše Vosk(n)oviny baví i čtenáře - diváky. 
A poslední otázka na závěr. Jak vzpomínáte na svá školní léta? 
Nicole: Ráda vzpomínám na první stupeň základní školy v Kutné Hoře, kdy jsme si o přestávkách vyměňovali samolepky a ve školní 

družině jsme pořádali kouzelnická vystoupení (smích). Ve druhém pololetí šesté třídy jsem přestoupila do školy v Sázavě. Byla jsem 
poměrně stydlivá, což značně komplikovalo navazování nových vztahů. Musím říct, že ačkoli mi chybí prázdniny, jsem mnohem 
spokojenější dnes, v tomhle věku. 
Klára: Nijak zvlášť, byla jsem introvert, nezapadala jsem (smích). Každý stupeň vzdělání mi ale něco dal pro celý život - na základní 

škole jsem se naučila, že podvádět se nemá, ve třetí třídě jsem totiž padělala podpis tatínka a chtěli mě dát do polepšovny, na 
gymnáziu jsem poznala kamarádky, se kterými se dodnes stýkám a matfyz mi do cesty strčil mého milovaného muže. Místo jaderné 
fyzičky se ze mě stala zasloužilá matka (smích), skutečnou kvalifikaci jsem získala o mnoho let později na ekonomce. 
 

Doufáme, že jste byli s letošním repertoárem divadelní přehlídky amatérských hudebních divadel spokojeni a 
shledáme se opět za rok, 17. ročník klepe na dveře... 


