přehlídkové listy
Rozhovor s Petrem Šibravou, starostou města Sázavy

15. září 2017

Program celé přehlídky

Není tomu ještě ani rok, kdy jsme zahajovali
16. ročník divadelní přehlídky Voskovcova
Sázava. Dnešním večerem začíná ročník 17. a
my jsme rády, že tu opět můžeme vyzpovídat
starostu města Sázavy, Petra Šibravu, který,
jak pevně věříme, i letos přehlídku slavnostně
zahájí.
Petře, můžeš se ohlédnout za uplynulým rokem? Co přinesl
městu i Tobě nového?
Pokud se ptáte, co mi přinesl loňský rok profesně, tak určité změny
nastaly. Stal jsem se po loňských krajských volbách členem
zastupitelstva Středočeského kraje. V rámci „středočeského“ angažmá
jsem též členem Výboru pro hospodářský a regionální rozvoj, vědu a
výzkum. Je to samozřejmě práce navíc k té starostovské v Sázavě,
takže zcela logicky mám méně volného času, ale na divadlo si ho vždy
rád najdu, to mi totiž pořád docela nabíjí baterky. A v Sázavě? Je
rozpracováno několik nových investičních akcí, daří se nám získávat
dotace, ale to všichni vědí a vidí. Ale ještě k politice. Po ukončení
předvolebního „sňatku z rozumu“ mezi KDU ČSL a STAN jsem se ocitl
na kandidátce (za STAN samozřejmě) pro letošní parlamentní volby.
Jak ses na letošní ročník Voskovcovy Sázavy těšil a připravoval?
Organizační příprava přehlídky jde tak trochu mimo mne. Na to už je
tady zkušený realizační tým, kterému do práce nekecám. Já mám na
starosti hlavně shánění peněz, a to se pro letošní ročník zatím docela
daří. Velmi mě potěšila rekonstrukce společenské místnosti v zázemí
divadla, kterou provedl soubor víceméně svými silami. Došlo také na
opravu čalounění sedadel v hledišti, nad kterým visí od ledna nová
osvětlovací rampa. No a co se týká uměleckého angažmá, v právě
studované, obnovené premiéře Balady pro banditu hostuji v roli
muzikanta.
Máme za sebou dva měsíce školních, ale pro nás především
divadelních prázdnin. Jak jsi je strávil?
Prázdniny a dovolenou jsem prožil v podstatě tradičně: dovolená
u moře, pár jednodenních výletů po vlastech českých a stejně jako
vloni jsem nenašel pár dní na chalupu v Jizerkách. Tak snad příště.

…přehlídka v tužce

Představujeme vám naši odbornou porotu
 Jan Rejhon, muzikant, herec DS Jiřího Voskovce
 Jiří Škoda, režisér DS Svatopluk Benešov
 Libuše Brošová, vedoucí knihovny
V příštím vydání naleznete rozhovor s Oldřichem Randulou,
který je letošní posilou Vosk(n)ovin. V každém čísle se svým
osobitým stylem ohlédne za představením předešlého týdne.
Pokud vás k dění přehlídky cokoliv zajímá, napište na redakční
e-mail vosknoviny@seznam.cz.

Partneři a sponzoři přehlídky
Město Sázava; SB Omega – výroba reklamy; 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; Papírnictví Poklop – Procházka;
Půjčovna lodí P. Kovačka; Kooperativa Uhlířské Janovice;
Míla Geussová; STEON, s.r.o. Jan Rejhon; SCOLAREST Sázava;
Martin Mika – čištění koberců a interiérů automobilů; ConSalt, s.r.o.
Rataje nad Sázavou; Luxusní papíry.cz
Přehlídka je realizována s finančním přispěním Středočeského kraje.
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Každý normální školák by vám potvrdil, že červenec se srpnem jsou nejkratšími měsíci v roce. Tedy, pocitově. O 62 dní
prázdnin se ovšem jedná i pro divadelníky. Členové divadelního spolku Jiřího Voskovce ale v žádném případě nezaháleli.
Nezkoušeli sice na jevišti, „zakoušeli“ v divadelním zázemí.
Energii, mnohdy čerstvě načerpanou na dovolené, soubor věnoval na dokončení
rekonstrukce společenské místnosti, která pozvolna probíhala od začátku letošního roku, za
běžného divadelního provozu. Také opět došlo i na velký prázdninový, snad již tradiční,
„vichr“ ve sklepních prostorách. Koncem srpna se ještě kolektivu podařilo společnými silami
opravit několik dalších řad sedadel v hledišti a samozřejmě i důkladně připravit jak jeviště,
tak i divadelní zázemí pro hostující soubory.
A jak divadelní prázdniny trávily právě výše zmíněné hostující soubory? To se budete
dozvídat v následujících číslech Vosk(n)ovin.
Je čas opustit téma prázdnin, které jsou už nenávratně za námi, máme tu září. Školáci mají
před sebou celý školní rok a my zase celý letošní ročník Voskovcovy Sázavy. Exkluzivně
přinášíme časový harmonogram činností, bez kterých by se vaše oblíbená přehlídka nejspíš
uskutečnit mohla, ale rozhodně by nebyla kompletní.
11 dní do zahájení přehlídky: finální grafické zpracování vstupenek na jednotlivá představení
10 dní do zahájení přehlídky: tisk finálně graficky zpracovaných vstupenek na jednotlivá
představení
7 dní do zahájení přehlídky: oficiální plakát s kompletním programem přehlídky se dostává
na veřejnost
6 dní do zahájení přehlídky: redakční tým Vosk(n)ovin spolu s fotografem Vosk(n)ovin vyráží
do terénu - probíhá focení ilustračních fotografií
5 dní do zahájení přehlídky: do terénu vyráží členové souboru DSJV – probíhá výzdoba
náměstí (viz ilustrační foto č. 1) a zároveň se vpisují důležité údaje do vytištěných finálně
graficky zpracovaných vstupenek na jednotlivá představení (viz ilustrační foto č. 2).
V neposlední řadě dochází ke vsazení nástěnky do vývěsní tabule divadelního souboru (viz
ilustrační foto č. 3)
4 dny do zahájení přehlídky: aktualizace nástěnky ve foyer, kde naleznete fotoohlédnutí
za minulým ročníkem. První zkoušky letošních divadelních předscén.
2 dny do zahájení přehlídky: příprava hlasovacích boxů, prostřednictvím kterých můžete
po představení vyjádřit váš názor. Upřesnění posledních detailů k zajištění hladkého
průběhu prvního přehlídkové večera (např. stanovení dobrovolníků, kteří dostanou
na starost vpouštění diváků do sálu a kontrolu vytištěných finálně graficky zpracovaných
vstupenek s vepsanými důležitými údaji na jednotlivá představení)
1 den před zahájením přehlídky: první číslo Vosk(n)ovin 2017 se dostává do tisku a je
připraveno k distribuci
0 dní do zahájení přehlídky: uvítání divadelního souboru, který nám přiváží první soutěžní
představení, před kulturním domem. S uvítáním souvisí i předání květiny a upomínkového
dárku na Voskovcovu Sázavu 2017 (viz ilustrační foto č. 4)
Přejeme všem souborům na našem jevišti co nejméně palem (viz ilustrační foto č. 5) a našim čtenářům báječné chvíle
s Vosk(n)ovinami vždy a všude (viz ilustrační foto č. 6).
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