
Partneři a sponzoři přehlídky

KAVALIERGLASS, a.s. - Sázava  VHS Vrchlice-Maleč a.s. 
STEON, s.r.o.  ConSalt s.r.o.  DASKO Stavebniny, s.r.o. 
Sázavská Kozlovna  Nielsen Admosphere, a.s.  Erik Geuss 
Míla Geussová  MUDr. Gübelová  MUDr. Šedová        
Střechy Novotný s.r.o.  SB Omega  Hostinec za vodou 
manželé Štědrovi  Štěpánka Fialová  Dagmar Petrovická 
Papírnictví Poklop - Procházka  Řeznictví Polesný  Petr Švec  
Petr Kovačka  Jana Víšková  Václav Vocl  Martina Štědrová
Cukrárna Jitka Lonská   Květiny-dárky Ilona  VF Elektric

V(n)

Město Sázava je pořadatelem Voskovcovy Sázavy. Nabízí se 
tedy otázka, jaký je vztah mezi městem a přehlídkou? 
Vztah města k Voskovcově Sázavě je velmi pozitivní. Obyvatelům 
města přináší kulturní vyžití, kterého není nikdy dost. Velký dík 
náleží paní Mgr. Kotzotové a jejím kolegům, kteří se podílejí na 
organizaci, přípravách a průběhu přehlídky. Přehlídka je vždy 

perfektně připravená a zajištěná. Město vypomáhá s přípravou dle požadavků 
organizátorů. V tomto roce jsme například vypomohli výmalbou. Voskovcova 
Sázava je velmi oblíbená a svou kvalitou se řadí mezi přední přehlídky ve 
Středočeském kraji.
Pro Vás, jakožto starostu, se jedná o první ročník přehlídky. Co byste jí 
popřál? 
Letošní přehlídce přeji velkou účast diváků a  jejich příznivé ohlasy. Alespoň 
takové odezvy jako v minulých letech. Do dalšího období přeji organizátorům 
mnoho sil, aby se přehlídka rozrostla.
Ohlédněme se nyní zpět. Jak jste vnímal Voskovcovu Sázavu jako běžný 
divák, obyvatel města?
Voskovcovu Sázavu jsem vnímal jako aktivitu lidí, kteří si zaslouží můj obdiv. 
Jaký máte vztah k divadlu či kultuře obecně? Co preferujete?
I když se o mě ví, že jsem sportovec, tak k divadlu a ke kultuře mám kladný 
vztah. Rád se podívám na dobrou činohru. Ocením dobrou komedii. Již od 
studentských let sleduji „Divadlo Járy Cimrmana“. 
Stál jste někdy jako herec na prknech, která znamenají svět? Pokud ne, 
stál byste o zkušenost z „druhé strany“?
Ještě nikdy jsem nestál na pódiu jako herec. Je to velké umění vcítit se do 
nějaké postavy a zadanou roli odehrát. Možná bych někdy nějakou vedlejší roli, 
ale hodně malinkou zkusil.
Řekl byste o sobě, že jste odvážný?
Myslím si, že odvahu mám. Odvaha nám pomáhá překonat v některých 
situacích strach a  mít pevnou vůli, když chceme něco změnit. Nejvyšší metou 
v hodnocení odvahy je, když jedinec neváhá a nasadí svůj život například při 
záchraně jiného života. Takových lidí si cením nejvíce.

TENHLE TEXT JE DESÍTKOU Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis 
autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse 
molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero 
eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent 

luptatum zzril delenit augue Lorem ipsum dolor sit amet, t vero eros 
et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum 
zzril delenit augue Lorem ipsum dolor sit amet, adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod tinciwisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor 
in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum 
dolore eu feugiat nulla facilisis afeugiat nulla. 

Voskovcova
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13. 9.  Mušketýři aneb Co už Dumas nenapsal
Divadýlko na dlani, Mladá Boleslav

20. 9. Naši furianti
Ořechovské divadlo, o.s.

27. 9. O 14 dní dříve aneb svoboda nadvakrát
Divadlo Pod čarou, Písek

4. 10. Kytice
Ochotnický spolek Uhlíř z.s., Uhlířské Janovice

11. 10. Utíkej, Nituško!
DS Kroměříž

18. 10. Oldřich, Božena a ti druzí
DS Amartum, Praha

25. 10.  Ostře sledované vlaky
Ty-já-tr / HROBESO, Praha

22. 9.  Alenčiny rošády
DiPoNa Louňovice

6. 10. Čert to nemá nikdy lehké
Li-Di Litoměřice
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Vážení diváci,
konečně jsme se dočkali dne zahájení dalšího ročníku naší přehlídky. Už 
devatenáctého. V roce 2000 Sázava pořádala svůj divadelní svátek poprvé,
a nikdo netušil, jak pevně se usadí v životě města. Přestože si dnes nikdo neumí 
představit, že by se Voskovcova Sázava nekonala, při uspořádání nultého 
ročníku to od všech zainteresovaných chtělo notný kus odvahy. Jak se
říká – odvážnému štěstí přeje – a tak věříme, že sudičky tehdy přehlídce 
nadělily nejen štěstí, ale hlavně přízeň vás, diváků, aby mohla rozdávat radost
a potěšení z divadla ještě mnoho dalších let. Letošní ročník Voskovcovy Sázavy 
si pro vás opět připravil žánrově různorodou paletu představení, a tak by byla 
velká škoda, nechat si některé z nich ujít.   

Přehlídku budou i letos doprovázet 
Vosk(n)oviny, kde si každý divák/čtenář 
přijde na své. Redakční tým se pečlivě 

připravuje na nový ročník mnoho měsíců před 
konáním Voskovcovy Sázavy. Kromě tradičních 
rubrik letos ve V(n) naleznete novinky, které 
zaznamenáte od příštího čísla. Mnozí diváci 
ocení recenze porotců, komiks o správném 
chování v hledišti či seriál o tom, jak se V(n) tvoří. 
Určitě jste si všimli, že přehlídkové listy mírně 
pozměnily i svou grafickou podobu. Vaše ohlasy 
na novinky, obsah přehlídkových listů nebo 
shlédnutá představení uvítáme na vám již dobře 
známé e-mailové adrese vosknoviny@seznam.cz. 
Všechna vydání Vosk(n)ovin budou postupně 
zveřejňována na webových stránkách, facebooku 
DS Jiřího Voskovce a facebooku Voskovcovy 
Sázavy na odkazech:
www.divadlo-sazava.cz
www.facebook.com/dsjvs
www.facebook.com/voskovcovasazava

... přehlídka v tužce

První rozhovor, který letošní ročník Vosk(n)ovin otevírá, je se starostou 
města Sázava, Ing. Ivanem Koldcsiterem, IWE. Můžeme konstatovat, že se 
zaslanými dotazy se vypořádal v duchu tématu, které bude čtenáře 
Vosk(n)ovin provázet celým ročníkem, a tedy s odvahou.



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

K D O  J E  K D O   P O R O T A  V O S K O V C O V Y  S Á Z A V Y
Voskovcova Sázava je přehlídkou soutěžní, a tak nesmí chybět odborná porota. Letos to bude ryze mužská záležitost.
V porotě Voskovcovy Sázavy zasednou Oldřich Randula, Jan Rejhon a Václav Veselý. Rozhodli jsme se vám je blíže 
představit. Abyste to neměli tak lehké, místo fotografií jsme nechali počítač vytvořit jejich grafické podobizny v jejich 
základních rysech, a vy si dle textu k jednotlivým porotcům jejich jména musíte doplnit. Pomůžeme vám jednak malým 
medailonkem, ve kterém se dozvíte to, co se na sebe jednotliví porotci rozhodli prozradit, jednak humorným testíkem. 
Test si můžete vyplnit i vy a porovnáním s odpověďmi porotců zjistit, ke kterému máte nejblíže.   

1. Na divadlo jsem se dal
a) kvůli slávě
b) kvůli holkám
c) kvůli umění 
d) z nerozvážnosti

2. Práce v porotě VS
a) mě baví
b) je výzvou
c) je velkým závazkem
d) jsem vzal, abych neseděl
     v pátek večer doma

3. Do divadla chodím nejraději na
a) komedie
b) vážné kusy
c) oblíbené herce 
d) víno

4. Jako herec/režisér
a) jsem kliďas
b) jsem vždy perfektně připravený
c) spoléhám na svůj talent
d) vím, že to nějak dopadne

5. S kolegy
a) vycházím kamarádsky
b) jednám s odstupem
c) jsem jedna ruka
d) paříme od rána do večera

6. V divadelním kolektivu
a) jsem velmi oblíbený
b) jsem respektovaný
c) dělám šaška
d) jsem vyvrhelem

7. Na představení, ve kterém
     hraji/režíruji
a) se mi líbí proces tvoření
b) si užívám práci s kolegy
c) se těším na děkovačku
d) se říkám, už NIKDY...

Jak odpovídali naši porotci
Porotce č.1
1d, 2c, 3b, 4b, 5c, 6c, 7c / ýl eseV val c áV/

Porotce č.2
1a, 2d, 3a, 4d, 5a, 6ad, 7d/ al udnaR hciř dl O/

Porotce č.3
1cd, 2b, 3ab, 4d, 5a, 6b, 7ab/ nohj eR naJ/

Porotce č. 2
Další muž, kterého vám představíme, zasedl 
v porotě Voskovcovy Sázavy již v roce 2018. Žije
v Sázavě a jakožto člen Divadelního souboru 
Jiřího Voskovce má na kontě nemálo rolí.  Svým 
specifickým a nezaměnitelným humorem oživí 
každou inscenaci. Dle jeho vlastních slov je velmi 

tolerantní, ovšem zásadně netoleruje netoleranci. Neumí 
srážku s blbcem, vážně by si přál světový mír a nesnáší, když mu 
někdo říká „malé děti - malé starosti, velké děti - velké starosti“. 
Pořád si nejste jistí, kdo je naším druhým porotcem? Jistě vám 
pomůže informace, že právě tento muž měl v minulých 
ročnících na titulní straně Vosk(n)ovin vlastní rubriku.
Co Ty a odvaha?
Člověk je nejčastěji odvážný, když o tom neví, nebo si to 
neuvědomuje. Sám u sebe pozoruji, že chvíle strachu vyvažují 
chvíle odvahy. Asi to tak má být. Když se ohlédnu, obdivuji svou 
vlastní odvahu ve chvílích, kdy jsem opakovaně usedal do 
starého automobilu Škoda 1201, který moje pokroková babička 
odvážným způsobem řídila. Nezapomenu na ty jízdy, kdy se bez 
výjimky vždy něco přihodilo. A byť nešlo o život, moje odvaha 
se jasně projevila už tím, že jsem byl schopen v daných 
momentech neječet, nebrečet a pevně se držet. 

Porotce č. 1
První člen poroty, kterého se vám pokusíme přiblížit, byl jmenován jejím předsedou a žije i tvoří v Kutné Hoře. Pro 
tuto funkci je více než kvalifikovaný, posuďte sami. Ostatně kompletní výčet jeho pracovních či zájmových činností 
souvisejících (nejen) s kulturou by pomalu vydal na samostatné číslo Vosk(n)ovin... 
V současné době je učitelem literárně dramatického oboru v ZUŠ ve Zruči nad Sázavou, v Dolních Kralovicích na 
Benešovsku, také zakladatelem a vedoucím Tylovy herecké školy v Kutné Hoře, ředitelem (uměleckým šéfem, 
dramaturgem, režisérem, hercem, scénáristou, produkčním, kulisákem a „děvčetem“ pro všechno) v soukromém 

Divadle za oponou v témže městě. Osm let zajišťuje produkce turistických pořadů a prohlídek, ve kterých i aktivně účinkuje. Je-li 
vám díky naší podobizně povědomý, nejde o žádnou náhodu – jistě jste ho viděli v některém z mnoha filmů, seriálů nebo 
reklamních spotů, ve kterých účinkoval. Pokud byste snad potřebovali ještě malou nápovědu, prozradíme, že porotce číslo 1 je 
druhé volební období zastupitelem Kutné Hory a v loňském roce oddal 53 zamilovaných párů.     
Jsi odvážný? Co nejodvážnějšího jsi ve svém životě vykonal?
Narodil jsem se do tohohle světa. Odvahu vnímá každý rozdílně. „Ty daruješ krev? Už přes 25 litrů jsi dal? To bych nedal. To máš teda 
odvahu.“ Odvaha je třeba vrhnout se pro někoho do hluboké vody nebo do ohně. To bych možná nedal zase já. Jako herec a režisér 
a produkční se snažím nacházet odvahu zvládat i složité výzvy a pouštět se do nejistých projektů a věřit, že to dobře dopadne. 

Porotce č. 3
V neposlední řadě tu máme porotce pod krycím 
číslem 3. Ani on není v porotě Voskovcovy 
Sázavy žádným nováčkem, představení 
odborným okem sledoval již v předloňském 
roce. Pochází rovněž ze Sázavy a vždycky ho více 
než cokoli jiného zajímala kytara a hudba.

V době, kdy jeho vrstevníci chodili po hospodách, on dával 
přednost třískání do kytar. A tak nikoho nepřekvapí, že jeho 
hlavním zaměřením v porotě Voskovcovy Sázavy byla (a opět 
bude) hudební stránka soutěžních představení. Hudbu nejen 
miluje, cítí a reprodukuje, ale i skládá, stejně tak texty písní. Již 
řadu let je členem jazzového dua Hořký Kafe a také Divadelního 
souboru Jiřího Voskovce. Na jevištních prknech jste ho mohli 
vidět excelovat v mnoha rolích, například v poslední z nich
v aktuální inscenaci Hrobka s vyhlídkou, ale to už napovídáme 
opravdu hodně...  
Co pro Tebe znamená slovo odvaha?
Odvaha. Silné slovo. Mám ji neoddělitelně spojenou se slovy 
statečnost a respekt. Jak nicotné jsou mé osobní odvahy ve 
srovnání s lidmi, jejichž činy nám daly svobodu nebo zachraňují 
životy.

Nevážný divadelní test...
... který prověřil jak smysl pro humor našich porotců, tak skutečnost, že jsou to muži na svém porotcovském místě 


