
Jak to všechno začalo...
Voskovcova Sázava poprvé spatřila světla jeviště v roce 2000, kdy byl uveden nultý ročník. 
Historicky prvním představením, které měli diváci i pětičlenná odborná porota možnost 
shlédnout byly „Perly Hodži Nasredina“ v podání divadelního souboru Dostavník Přerov, ze 
kterého se stala stálice hudební divadelní přehlídky. Od nultého ročníku je ten letošní prvním, 
ve kterém přerovský divadelní soubor bohužel neuvidíme.
Další hru s názvem „Elektrická puma“ zahrálo Blanenské divadlo, které získalo cenu odborné 
poroty za nejlepší hudební zpracování. I tento divadelní soubor mohli diváci v průběhu dalších 
let vidět opět na sázavských prknech, nicméně naposledy v roce 2006 během šestého 
ročníku.
Třetím, a zároveň posledním hostujícím souborem nultého ročníku, se stal divadelní soubor 
Ořechov. Jejich „Strakonický dudák“ nadchl diváky i porotu a ořechovští tak získali obě hlavní 
ceny, navíc i ocenění za nejlepší scénu. Divadelní soubor Ořechov se dá také považovat za 
stálici divadelní přehlídky, neboť vynechal pouze osm ročníků, počítáme-li i ten letošní.
Nultý ročník uzavíral domácí soubor Jiřího Voskovce hrou „Klíče na neděli“, která byla 
uvedena nesoutěžně.

VOSK(N)OVINY   2018  č.1
přehlídkové listy  14. září 2018

14. 9.    Hašler...
DS Jiřího Voskovce Sázava

21. 9.   Il Congelatore - Zmrazovač
Kočovné divadlo Ad Hoc z.s., Praha

28. 9.   Divotvorný hrnec
DS Klicpera, Chlumec nad Cidlinou

5. 10.   Rebelové ze Stodoly
Divadlo Stodola o.s., Jiříkovice

12. 10.   Fimfárium
DK Českokrumlovská scéna z.s., Český Krumlov

19. 10.   Alleluja, svatá Nituš!
DS Jirásek, Nový Bydžov

26. 10.  Hrobka s vyhlídkou
DS Jiřího Voskovce Sázava

30. 9.   O princezně Leontýnce a dračím mláděti
DS Padlých holek, Kamenný Újezd

14. 10. Rozum a štěstí
DS Svatopluk, Benešov

Předprodej Infocentrum Sázava

Vážení diváci, rok se s rokem sešel a my máme opět možnost přivítat vás na 
dalším ročníku divadelní přehlídky hudebních amatérských divadel. Dnešním 
večerem otevíráme ročník neobyčejný, a to sice osmnáctý. Voskovcova Sázava 
právě dosáhla plnoletosti a my věříme, že spolu s námi toto významné jubileum 
oslavíte. Není nač čekat, pojďme společně zahájit oslavu prvním letošním 
představením, které uvede domácí divadelní soubor.

 

Partneři a sponzoři přehlídky
FCC ČR  Komterm, a.s.  KAVALIERGLASS, a.s. - Sázava  Martina Štědrová  Daniel Vágner   DASKO Stavebniny, s.r.o.  SB Omega  
MUDr. Gübelová  MUDr. Šedová  Štěpánka Fialová  ZV Kavalier  VF Electric  Erik Geuss  Střechy Novotný, s.r.o.  STEON, s.r.o.  
Papírnictví Poklop - Procházka  ConSalt s.r.o.  Hostinec Za Vodou  Řeznictví Polesný  Květinka Ilona  x  Petr Kovačka  Cukrárna Lonská 

 Kiosek Pod Vrbou  MM reality Konopásek Horyna 
Mecenáš Vosk(n)ovin

Luxusní papíry.cz

Rozhovor s Jiřím Škodou, předsedou odborné poroty
Máte za sebou rok porotcovské praxe. Jak vzpomínáte na 
minulý ročník, samozřejmě očima porotce?
Pro mě to byla zvláštní zkušenost. Vždy jsem seděl na 
opačné straně, tedy jako herec a režisér a teď jsem měl 
hledat chyby na tom, co jiní s láskou a nadšením vytvořili. 
Proto jsem se snažil ptát sám sebe jak bych to dělal já? No
a o rozdílu našich pojetí jsem se snažil se souborem 
diskutovat. Byla to krásná zkušenost a doufám, že mě i letos

„porotování“ obohatí o další nápady a názory.

Jistě víte, jaká představení v tomto roce uvidíme. Máte nějaká očekávání? 
Některá představení ve mně budí velká očekávání a tak jsem zvědavý jestli budou 
naplněna. Jsou tituly, které jsme viděl i několikrát (to proto, že se mi líbily) jsou 
představení o kterých nevím (podle názvu) co mám očekávat. Jsem zvědavý,
a doufám, že zažiju spoustu nádherných překvapení.

Přehlídka slaví plnoletost (jedná se o osmnáctý ročník). Vzpomenete na 
Vaše osmnáctiny?
To je ovšem velmi záludná otázka. Žil jsem studentský život, vandroval po republice 
a snil o tom, že okupanti zmizí stejně rychle jak přišli. Na nějaké velké slavení nebyl 
čas – život utíkal překotně a já nestíhal již tenkrát tolik věcí… 
Osmnáct, to jsou šedesátá léta, nádherná představení v Národním divadle, Šimek
a Grossmann a Olympic. Jo a plesy v Lucerně. A zodpovědnost plynoucí z té 
plnoletosti, kterou jsem si vůbec nepřipouštěl a naštěstí mě to nedoběhlo.
Doufám, že přehlídku nepotkají ty špatné zkušenosti a vzhledem k tomu, že slovo 
přehlídka je ženského rodu, tak tedy že poroste do krásy, plných tvarů a bude ke 
všem milá a  vlídná. Mně se už teď moc líbí.

Představujeme vám naši odbornou porotu
• Jiří  Škoda, režisér DS Svatopluk Benešov
• Zuzana Trnková ,  dramaturgyně
a vedoucí různých kulturních zařízení
• Oldřich Randula, herec a muzikant DS 
Jiřího Voskovce

...přehlídka v tužce



redakční tým: Nicole Miková, Klára Sottnerová, fotograf Vladimír Trmal, grafik Tomáš Kuchler, kreslíř Radek Tupý, glosátor Oldřich Randula 
kontakt: vosknoviny@seznam.cz

V E   Z  P Ě T N É M   Z  R C Á T K U

Rok 2018 není významný jen pro Voskovcovu Sázavu, nýbrž i pro divadelní soubor Jiřího Voskovce, jehož 
členové v uplynulé sezóně nastudovali hned dvě představení. Obě hry navíc budete mít možnost shlédnout 
v rámci letošní divadelní přehlídky. 

První ze zmíněných her, životopisný příběh Hašler..., bude uvedena již dnes, a coby soutěžní představení bude bojovat 
o vaše hlasy. Spolu se souborem Jiřího Voskovce se přenesete zpět do první poloviny 20. století, do doby, ve které se 
Karel Hašler, nadaný muž po herecké i hudební stránce, vypořádává s nelehkým osudem. Neustálé brojení proti 
neúprosné cenzuře první republiky, německé okupaci a malému čecháčkovství ovšem nevyhrál. Celá hra je provázena 
nejznámějšími Hašlerovými písničkami. Premiéra hry byla 18. července 2018, dnes diváci uvidí první reprízu. 

Druhým divadelní představením v podání domácího souboru je detektivní komedie Hrobka s vyhlídkou, která byla 
zařazena na závěr přehlídky. Jedná se o činohru bez písní, a jako taková nemůže být uvedena v soutěžní části přehlídky. 
V této inscenaci se podíváte až do daleké Anglie, kde na odlehlém starobylém sídle právě probíhá čtení poslední vůle. 
Nejen rodinní příslušníci si brousí zuby na značný finanční obnos. Ale byl by někdo z nich schopný vraždy? Celé sídlo je 
zahaleno neprostupnou mlhou a nikdo není v bezpečí. Premiéra hry byla 1. června 2018, i v tomto případě půjde o první 
reprízu hry. 

Divadelní soubor Jiřího Voskovce Sázava
uvádí detektivní komedii

Normana Robbinse

Hrobka
s vyhlídkou

26. 10. 2018 v 19:30 Kulturní dům Sázava
více informací na www.fb.com/dsjvhrobka


