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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.v  STEON, 
s.r.o.  Papírnictví Poklop - Procházka  
ConSalt s.r.o.  Hostinec za vodou  
Řeznictví Polesný  Květinka Ilona   Petr 
Kovačka  Cukrárna Lonská  Kiosek pod 
vrbou  MM reality Konopásek Horyna 

Mecenáš Vosk(n)ovin
Luxusní papíry.cz

Vo(sk) Randuli k představení Fimfárium
Upřímně a bez mučení se přiznávám, že z původního Fimfára jsem znal 
(nebo si pamatoval) jen animovaný film O lakomé Barce, který mne tehdy 
oslovil svým drsným humorem a vtipnou nadsázkou. A stejně jako jsem to 
nedělal u předchozích představení Voskovcovy Sázavy, ani tentokrát jsem 
si nevyhledával informace o představení ochotníků z Českého Krumlova 
„Fimfárium“, abych „nebyl ovlivněn“. Takže jsem se nechal překvapit, jak 
se pohádky pro děti i dospělé podaří ztvárnit v hudebním představení.

Stejně tak musím přiznat, že mne českokrumlovští již od první minuty posadili na tobogán 
děje a snad až na jedinou výjimku si udrželi mou pozornost. Celé představení mělo 
neuvěřitelný spád a švih, jednotlivé scény se skvěle prolínaly a navazovaly a nějakou 
pohybovou hříčkou byly doprovázeny i „titulky“ oznamující další pohádku. Text činohry
i písní byl prošpikován slovními hříčkami, taneční choreografie i herecké výstupy byly 
nápadité, živé a vtipné. Neustálé střídání monologů / sól a sborů bylo vypointované
a nedovolovalo divákovi nudit se. A nápaditě a funkčně vymyšlená scéna to všechno 
hezky a vtipně zabalila, včetně chytře umístěného hudebního stolku a ozvláštněním každé 
scény nějakým detailem.
Bylo to, jakoby přijelo kočovné divadlo, aby pobavilo – kdo chce, ať se dívá, kdo nechce, 
ať jde dál. V tomto směru si ochotníci nedávají žádné nesmyslné cíle a nepřetvařují se, 
což v tomto případě lze jedině ocenit. Ano, témata jednotlivých pohádek byla poměrně 
jednoduchá, poučení zjevné, celková pointa mnohdy nevýrazná (například tři věci, které 
manželky vyvedly svým manželům, aby je zesměšnily, nebyly žádným výjimečným ani 
supervtipným počinem), ba i vulgarit by mohlo být o něco méně. Ale hraní si s tím vším, 
nápadité gagy, neskutečná souhra všech na jevišti i v zákulisí, nakažlivý humor a ohromná 
radostná energie – to jsou atributy, jež z tohoto představení učinily velmi příjemný zážitek.
Já osobně umím ocenit dobrý nápad, který je dokonale realizován a navíc dosáhne svého 
cíle – a takových bylo ve Fimfáriu bezpočet. Za sebe bych vyzvedl všechny scény, kde se 
zapojily loutky, přičemž slepice a vosa se vydařily obzvláště.
Na českokrumlovské mám jen jednu prosbu: nechte tu vosu udělat nějaký velký gag, 
zaslouží si to.

Za oponou čekají
DS Jirásek, Nový Bydžov
Alleluja, svatá Nituš!
(režie Alexandr Gregar j.h., hudební 
nastudování a aranžmá M. Vobořil a P. Prouza)
Klasická opereta v úsporné verzi. Slavná 
opereta Mam´zelle Nitouche vznikla v roce 
1883 jako posměšná parodie na tehdejší 
bombastickou operní tvorbu. Příběh
o klášterní chovance Denise a Célestinovi, 
učiteli zpěvu, klášterním varhaníkovi
a zároveň operetním autorovi, je vtipnou 
konfrontací tří rozdílných světů: kláštera, 
divadla a kasáren.
www.novybydzov.cz 

Příští týden se můžete těšit

SLAVNOSTNÍ ZÁVĚREČNÝ VEČER
Vyhlášení výsledků a předání cen 

DS Jiřího Voskovce, Sázava
Hrobka s vyhlídkou
(režie  Lenka Kuchlerová)
Detektivní komedie zavede diváky do 
mlhou zahaleného starobylého sídla rodiny 
Tombových. Zaprášený rodinný právník se 
důkladně připravuje na čtení poslední vůle 
náhle zesnulého pana Tomba a jeho 
potomci se již nemohou dočkat, jaké 
bohatství jim tatínek odkázal, každý si
z rodinného jmění chce utrhnout největší 
kus pro sebe. Stojí někomu všechny ty 
peníze za vraždu? 
www.divadlo-sazava.cz 

Chybí vám nějaké číslo Vosk(n)ovin 
nebo jste ho snad ztratili? Snadná 
pomoc! Všechna vydání budou 
postupně zveřejňována na webových 
stránkách a facebooku Divadelního 
souboru Jiřího Voskovce na 
odkazech:
www.divadlo-sazava.cz
www.facebook.com/dsjv.sazava

Pokud vás k dění přehlídky cokoliv 
zajímá nebo chcete vyjádřit svůj názor na 
hru Alleluja, svatá Nituš! napište nám na 
redakční e-mail vosknoviny@seznam.cz

Rozhovor s Jirkou Mikou, novým přírůstkem do divadelního 
souboru Jiřího Voskovce
Jirku jste zatím neměli možnost spatřit na jevišti, jelikož odvádí 
velmi důležitou práci technika, osvětlovače. 
Jaká byla Tvá cesta k místnímu souboru?
K souboru jsem se dostal přes tátu. Málokdo ví, že první hrou, na které 
jsem měl spolupracoval byl už Pancho se žení. Tam jsem byl přizván na 
jedno ze zájezdových představení ke štychu, který se ale nakonec

nevyužil. První hrou, u které jsem napevno, je tedy Balada pro banditu a nyní hra Hašler...
Nevyskytuješ se na jevišti, ale děláš technika. Pozoruješ nějaká úskalí?
To přímo ne. Snažím se jít se scénářem, sledovat hru. Občas se mi stává, že koukám, 
koukám, divadlo mě zaujme, ale musím rychle zase přepnout zpět na technika, abych 
nezapomněl třeba pustit nějaký zvuk. 
Nemáš touhu ocitnout se i na jevišti?
Chtěl bych si to zkusit, ale touhu vyloženě nemám. Jsem rád, že můžu pomoct, a to mi 
stačí.
Takže žádné jiné zkušenosti s divadlem nemáš?
Ne, tohle je moje první zkušenost, kterou mám. Víc příležitostí zatím nebylo.
Plánuješ chodit do divadla a dělat technika i nadále?
Jo, to rozhodně.
Vidíš svou budoucnost ve spojení s technikou nebo Tvé kroky míří úplně jiným 
směrem?
Mé kroky míří k profesi elektrikáře, takže technika v mé budoucnosti určitě bude.
Když jdeš do divadla jako divák, co upřednostňuješ?
Upřednostňuji hlavně komedie, protože jsem takový veselý člověk, alespoň z mého 
pohledu (smích). Nejsem ale náročný divák. Jednou z mála věcí, na které rád už 
nechodím, jsou pohádky pro děti.
I Tebe se zeptáme, jak plánuješ oslavit své osmnácté narozeniny.
Osmnáctiny budu slavit v roce 2020. Zatím nad tím nepřemýšlím, chci se nechat 
překvapit, nechci si dělat nějaké naděje. Vím, že budu ještě na škole a rád bych měl 
možnost pozvat si na oslavu kamarády. 



Českokrumlovská scéna byla založena v roce 1945 a do roku 1985, kdy byla činnost přerušena, 
se v souboru vystřídaly na tři stovky členů. Činnost souboru byla obnovena od roku 1993, a tvoří ho 
převážně mladá generace herců. Soubor hraje svá představení jak na domovské scéně, tak po 
celé republice, účastní se divadelních přehlídek. 
Fimfárium je divadelní představení na motivy pohádek z Fimfára Jana Wericha. Předlohou byly 
čtyři pohádky, ke kterým soubor přidal hraní si, a vzniklo rodinné divadlo, které se líbí jak dětem, tak 
dospělým.
www.new.ck-scena.cz

Očima odborné poroty
aneb hrajete nám na city

Jiří Škoda
Mám rád Wericha a tady z toho 
představení byl Werich krásně 
cítit. Jsem rád, že se na něj 
nezapomíná. 

Zuzana Trnková
Dnes jsem sem jela hodně 
smutná, tohle představení mě
z toho smutku dostalo. Bylo 
úžasné, jak hereckými výkony, 
tak muzikou. Cítila jsem ze 
všech, jak tím žijí a užívají si to, 
což je na divadle vždy to 
nejhezčí, co může být. 

Oldřich Randula
Tobogán lidové zábavy - splnil, 
co si předsevzal.

Rozhovor s Vendulkou Pohlovou, herečkou, autorkou scény a kostýmů
Jak dlouho v souboru působíte a jaká byla Vaše cesta k němu?
Letos v září to bylo dvacet let, co jsem u souboru, už skoro přesluhuji. Dostala jsem se
k souboru strašnou náhodou. Přišla jsem do Krumlova na střední školu a nebylo místo 
na intru. Začala jsem bydlet u jedné paní, která hned když jsem se nastěhovala, tak se 
mě zeptala, jestli s nimi nechci hrát divadlo. Tak jsem šla a už jsem tam zůstala. Jsou 
to mí nejlepší přátelé, soubor je moje druhá rodina a můj domov.
V představení zpíváte. Máte nějaké hudební vzdělání?
Chodila jsem do sboru, když jsem studovala vysokou školu, aprobaci hudební

výchova a český jazyk, ale spíš je to jen koníček. 

smůlu, budeš to tam dělat furt.“ Potom jsem ten 
pohyb vychytala a našla si v různých scénkách, co 
všechno se dá ještě dělat.
Jste z herecké rodiny? Jak se k Vašemu 
herectví rodina staví?  
To vůbec ne, moje mamka je antitalent na hudbu 
nebo divadlo (smích). Už odmalička jsem byla 
hodně výřečná a vždycky jsem chtěla divadlo dělat. 
Díky tomu, že ve škole mám převážně jedničky, 
mamka chtěla, abych šla na nějakou velkou školu, 
třeba na pedagogiku. Ale já se vždycky chtěla dát 
na uměleckou dráhu. Mamka nakonec byla pro. 
Rodiče jsou rádi a podporují mě.
Naše přehlídka slaví osmnácté narozeniny, jak 
se těšíte na ty Vaše?
V osmnácti bych chtěla vědět, čím chci v životě být, 
abych už mohla jít do všeho naplno. Všechno bude
o tom, jaká budu, jak se budu chovat, ta osmnáctka
v tom nehraje až tak velkou roli. Myslím, že 
zásadnější změny nastaly teď v patnácti. 

Divácké ohlasy
- líbilo se mi to
- byli jsme moc spokojení
- velmi jsme se pobavili
- měli moc hezky vymyšlenou
  scénu
- krásně zpívali
- bylo to povedené představení
- úžasné, nádherné, prostě krása
- bylo to hezké

Výsledky hlasování
líbilo                  122
líbilo s výhradami                    5
nelíbilo          0

chodím na jiná divadla, v Krumlově chodím na 
téměř všechna představení, jezdím na různé 
přehlídky, do Hronova (pozn. redakce festival 
Jiráskův Hronov), ale dívám se i na internetu, kupuji 
si knížky, které se zaměřují na výtvarné umění či 
design, a to třeba i bytový design. To vše spolu 
souvisí a je třeba to nějakým způsobem poskládat, 
aby to vytvořilo harmonický celek. 
Jak vypadá aktuálně složení divadelního 
souboru?
My máme cca dvacet členů, s tím, že vždy se najde 
někdo, kdo se divadlu věnuje intenzivně, a jiný 
potřebuje trošičku zvolnit, takže se tak jako 
prolínáme. Před přípravou nové hry se sejdou lidé, 
kteří chtějí aktuálně hrát, a tedy dnes měli diváci 
možnost vidět pouze část souboru.
Můžete zavzpomínat na své osmnáctiny?
Já si asi konkrétně nevzpomenu, nijak zvlášť 
narozeniny neslavím. Velmi ráda ale vzpomínám 
na tu dobu, když všichni moji spolužáci chodili na 
diskotéky, mě nejvíc bavilo sednout si s divadelníky, 
povídat si, hrát na kytaru, zpívat. Mám pocit, že 
takto jsem oslavila i ty osmnáctiny.

Je za těch dvacet let u souboru nějaká role, 
která Vám přirostla k srdci, na kterou ráda 
vzpomínáte?
Vždycky je to role spojená s nějakou dekádou nebo 
se směrem, který nám přinese nový režisér. Náš 
soubor nemá stálého režiséra, vždy k nám nějaký 
„připluje“ se svou vizí, my ji zpracujeme v jednom 
nebo více představeních, a pak zase „odpluje“. 
Ráda vzpomínám na představení, která mi 
připomínají toho kterého režiséra. 
Vaše scéna byla jednoduchá, funkční, hravá. 
Jak jste se dostala k tvorbě scény?
Kromě hereckého, pěveckého a hudebního nadání 
mám i nadání výtvarné. Chodila jsem na střední 
školu uměleckoprůmyslovou. Výtvarnou schopnost 
jsem začala v divadle uplatňovat hned od samého 
začátku, nejprve takovým „přicmrndáváním“. 
Fimfárium je moje třetí kompletní samostatná 
výprava hry. Pochopitelně musím spolupracovat
s režisérem, který řekne svou představu, a já to 
svým způsobem zpracuji technicky i výtvarně. Dám 
to do nějakého uceleného konceptu.
Kde hledáte pro své scénografie inspiraci?
Čerpám nápady odevšad, kde se dá. Hodně 

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

Rozhovor s Nelou Karolínou Sojkovou, herečkou a muzikantkou 
Jak jste se dostala k divadelnímu souboru v Českém Krumlově?
K souboru jsem se dostala díky mému strejdovi. Už to budou skoro dva roky, kdy 
potřebovali do souboru někoho, kdo by uměl hrát na harmoniku. Strejda si vzpomněl 
na mě a zeptal se, jestli bych k nim nešla. Zjistili, že umím i hrát, tak si mě v souboru 
nechali. Mám teď i větší role, což je moc dobře. Jinak divadlo hraji od malička, jsem 
z Kaplice a u nás hraji pořád.
Dá se tedy říci, že Vaše budoucnost je spojena s divadlem?
Jsem teď v deváté třídě, budu se hlásit na střední. Chtěla bych na konzervatoř se

zpěvem a potom v budoucnu, jestli se to povede, bych moc ráda hrála v muzikálech.
Víme, že hrajete na harmoniku a trubku. Máte 
tedy už nějaké hudební vzdělání?
Do ZUŠky chodím od druhé třídy ve školce. 
Zpívám ve sboru i sólově, hraji na flétnu, akordeon, 
trumpetu a klavír.
Vybrala byste si raději hudbu nebo herectví?
K čemu Vás to táhne víc?
Nikdy jsem si nedokázala vybrat, vždycky jsem 
chtěla oboje. Nemám favorita.
Máte nějakou vysněnou postavu, kterou byste 
chtěla ztvárnit?
Tak to vůbec. Vždycky jsem si chtěla zkusit úplně 
všechno, nějakého klaďase i záporáka.
Důvodem, proč jsme si Vás vybrali
k rozhovoru, je především Vaše úžasná taneční 
kreace. Měla jste nějakého choreografa?
Ne, vůbec. Měli jsme normální zkoušku a hýbali se 
tak, jak to mělo být. Já tam byla s kamarádkou,  
takhle jsem se tam natřásala ze srandy a režisér, 
který nám s tím pomáhal, mě viděl a řekl: „teď máš

...přehlídka v tužce


