
V(n) Václav Vesel!
Divadlo b!vá nep"ebernou studnicí um#leck!ch zám#r$, jevi%tních pro&itk$, 
scénick!ch situací a hereck!ch ztvárn#ní. Uhlí"skojanovick! ochotnick! spolek 
Uhlí" sliboval %est balad Erbenovy Kytice. Jsem tak trochu staromilcem, a proto 
jsem o'ekával 'tvrté sout#&ní p"edstavení s jist!mi obavami. Bál jsem se, co 
herci pod re&ijním vedením ud#lají s klasikou. A pak jsem se bál je%t# dvakrát: 
kdy& se na scén# objevily dívky se zapálen!mi svícemi mezi ot!pkami slámy

a kdy& ve Zlatém kolovratu po jevi%ti krou&ila matka s po"ádn!m kuchy(sk!m dran&írákem
v ruce. Mé obavy byly nakonec liché a inscenaci jsem si velice vychutnával.
Ale vezm#me to postupn#: Módním trendem 'asto b!vá uchopit klasiku sou'asn!m, nebo 
dokonce budoucím vid#ním. Jak jsem byl pot#%en, &e klasika z$stala klasikou. Dobové 
kost!my, stylová a mimochodem v!borná &ivá hudba v podání mlad!ch muzikant$, hrajících 
na housle, violoncello, klarinet. Zp#vy a tanec i zachovan! poetick! text. A atmosféra. Ta 
atmosféra byla chvílemi hustá tak, &e by se dala krájet. Ponurost dotvá"elo i podsvícení tvá"í 
postav p"íb#hu. Zvlá%t# pak v n#kter!ch situacích, t"eba p"i Svatebních ko%ilích to p$sobilo tak 
stra%ideln#, &e jsem se málem v noci hr$zou budil ze spaní. Kde sv#tlo pomohlo, jinde zas jeho 
absence situacím ublí&ila.  N#které momenty na jevi%ti se pono"ily do tmy tak, &e jejich 
ztvárn#ní dost dob"e nevyniklo. Hra sv#tel naopak velice nápadit# zv!raznila baladu
O vodníkovi. Jeden by ne"ekl, co doká&e jemná igelitová plachta, pou&ívaná na ochranu 
nábytku p"i malování v situacích, jako byla tahle. Vlny na hladin# v m#sí'ním svitu byly tak 
v#rohodné, &e jsem pocitov# vnímal chlad od vody jezera a& v hledi%ti. A p"i hereckém v!konu 
p"edstavitele role vodníka m# i zamrazilo. 
Jevi%tní divadelní performance - p"edev%ím u mlad!ch herc$ ansámblu - byly vzhledem
k jejich v#ku a& obdivuhodné. Obával jsem se, &e p"i interpretaci ver%ovan!ch text$ sklouznou 
do p"ednesu ve stylu %kolní recita'ní sout#&e. Ale byl jsem mile p"ekvapen precizní intonací,
a hlavn# emo'ním pro&itkem, díky kterému jsem to postavám ve h"e v#"il. 
Tak&e díky za mil! dramaticky emotivní exkurz do p"íb#h$, znám!ch ji& z povinné %kolní 'etby. 
A za p"ipomínku jednoho z poklad$ 'eské literatury.

Jan Rejhon
U& od prvních minut, kdy sousedé z Janovic nastoupili na scénu, mi bylo jasné, 
&e bude t"eba p"enastavit optiku hodnocení na „level junior“.
On toti& soubor, resp. obsazení „Uhlí"ské“ verze Erbenovy Kytice, je tvo"eno ze 
dvou t"etin d#tmi. Znamená to tedy, &e zatímco v p"ípad# verze dosp#l!ch
a zku%en!ch herc$ by se mi poznámkov! blok plnil rytmick!mi a intona'ními 
v!tkami, v tomto p"ípad# jsem si jen vzpomn#l na sebe ve v#ku tamních 

muzikant$ a v!tky vyst"ídala chvála. Samoz"ejm#, &e tam bylo n#kolik míst, kde nástroje tahaly 
za u%i a primá%ce souboru jist# nejednou cukal o'ní koutek a pla%il se smy'ec, ale celkov# je 
t"eba muziku pochválit.
U zp#vu u& tolik tolerantní nejsem. Vadilo mi trochu obsazení písní a „posazení“ tónin. V#t%inou 
%lo toti& o dív'í trio zpívající unisono a minimáln# v jednom p"ípad# zbyte'n# hluboko. N#jaká 
píse( se sólov!m a 'ist!m podáním by h"e prosp#la.
„Uhlí"ská“ Kytice má svou atmosféru a muzika ji p"íjemn# dotvá"í.
Nesmím je%t# zapomenout pochválit práci s mlad!mi 'leny souboru, pro které je to obrovská 
zku%enost a %ance, &e z nich jednou vyrostou t"eba v!borní muzikanti.
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Vosk(n)oviny si své 'tená"e cht#jí h!'kat, bavit je a p"ekvapovat, a tak si letos p"ipravily více novinek ne& v minul!ch ro'nících dohromady. 
Tou zcela nep"ehlédnutelnou je komiks, kter! upozor(uje na vhodné a nevhodné chování v divadle 'i jiném kulturním za"ízení. P"ehlídkov! 
plátek tou&il po komiksu ji& od po'átku své existence, ale nebylo mu p"áno. Letos se poda"ilo optimáln# spojit komiks s „osv#tov!m 
okénkem“, které b!valo v r$zn!ch formách té& sou'ástí p"edchozích ro'ník$ V(n).

Páte'ní ve'er se p"ehoupl p"es 
p$lnoc, divadelní hledi%t# 
z$stává a& do dal%ího sout#&ního 

p"edstavení opu%t#né a hostující soubor, 
kolem jeho& odehraného p"edstavení se 
bude následující 'íslo Vosk(n)ovin to'it, d#lí 
od Sázavy desítky 'i stovky kilometr$. 
P"íprava Vosk(n)ovin pokra'uje…
Nedílnou sou'ástí p"ehlídkového plátku se 
v minul!ch letech stala rubrika s recenzí 
páte'ního p"edstavení, která se letos, díky 
v!jime'nému slo&ení odborné poroty, 
do'kala obm#ny. Shrnutí shlédnutého 
p"edstavení mají na starosti p"ímo pánové 
z poroty. Porotci, kte"í se ke spolupráci
s Vosk(n)ovinami uvolili zcela dobrovoln#
a je%t# p"ed zahájením Voskovcovy Sázavy, 
mají 'as na sepsání sv!ch pocit$ a post"eh$ 
do pond#lní p$lnoci. Jsou tak sice od 
redak'ního t!mu limitováni 'asem, b#hem 
kterého musí obsah své rubriky 
zformulovat a odeslat, ale zato mají volnou 
ruku a plnou d$v#ru.
Toté& platí i pro kreslí"e Vosk(n)ovin, kter! 
narozdíl od vzorné poroty odevzdávající 
své p"ísp#vky v'as, testuje nervy 
redaktorek a 'asovou uzáv#rkou se p"íli% 
netrápí. Jeho p!ehlídku v tu"ce zpravidla 
redakce obdr&í ve st"edu ve'er. Kresba je 
ale perfektní, ostatn# jako v&dy, díky 'emu& 
je autorovi okam&it# odpu%t#no. Navíc, po 
letech praxe u& se s tímto zdr&ením tak 
n#jak po'ítá ...
Ani redaktorky nezahálí. První t"i dny po 
odehraném p"edstavení se soust"edí 
v!hradn# na zpracování nasbíran!ch 
materiál$ z páte'ního ve'era, nejvíce 'asu 
vy&adují úpravy rozhovor$, jeliko& se jedná 
o nejrozsáhlej%í 'ást zabírající tém#" celou 
zadní stranu p"ehlídkov!ch list$, tu
s názvem Ve zp#tném zrcátku. Mezi 
rozhovorem nato'en!m na diktafon
v uvoln#né atmosfé"e a v!slednou 
podobou, kterou si 'tená"i mohou ve 
Vosk(n)ovinách p"e'íst, je rozdíl mnoha 
hodin práce.

Jak se rodí Vosk(n)oviny, díl 4. Co bylo porotou k p"edstavení Kytice vysloveno a nem#lo by zapadnout

Vhodné i nevhodné...



Ochotnick! spolek Uhlí", z. s., Uhlí"ské Janovice je soubor, kter! navazuje na dlouholetou tradici 
hraní divadla v Uhlí"sk!ch Janovicích. DSO Uhlí" byl toti# v Uhlí"sk!ch Janovicích zalo#en u# v roce 1936. 
Sou$asn! soubor má %irok! #ánrov! záb&r od pohádek a# k hororu. 'lenská základna je zastoupena 
v%emi v&kov!mi kategoriemi, od t&ch nejmen%ích elév( po zku%ené divadelníky.
Kytice je divadelní adaptací balad ze sbírky Karla Jaromíra Erbena. Na jevi%ti se v jednoduché, ale 
p(sobivé scén&, postupn& odehrál d&j %esti balad. Po úvodní Kytici následovaly Svatební ko%ile, )t&dr! 
den, Dce"ina kletba, Vodník a na záv&r Zlat! kolovrat. Ponurá atmosféra Erbenov!ch ver%( byla 
umoc*ována hudebním doprovodem souboru )rumec. M&li jsme mo#nost nejen vnímat rozmanitost 
$eského jazyka, ale zárove* se nechat uná%et p"íb&hy balad v obrazech mraziv& temn!ch.

Jak to vidí divadelníci
Mám Kytici ráda a znám ji. Moc 
se mi líbilo ztvárn&ní Vodníka, 
p"edev%ím scéna v této balad&.
P"edstavení se mi líbilo, bylo 
stra%idelné. Myslím, #e v%e bylo 
tak, jak to m&lo b!t. 
Ze v%ech písní m& nejvíce 
zaujala hned ta první. 
Velmi na m& p(sobila hudba, 
bylo fantastické, jak bylo 
p"edstavení tou hudbou 
slad&né. Úpln& vystihly 
atmosféru balad. Nemám co 
kritizovat. 
Cel! soubor p&kn& zpívá
a moc se mi líbilo nástrojové 
slo#ení hudby. Ocenil jsem 
také jednoduchost, ale 
ú$innost scény a dramati$nost 
sv&tel. 
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Va%e ohlasy na novinky, obsah 
p"ehlídkov!ch list( nebo 
shlédnutá p"edstavení uvítáme 
na tradi$ní e-mailové adrese 
vosknoviny@seznam.cz .
V%echna vydání V(n) budou 
postupn& zve"ej*ována na 
webu a facebooku DS Ji"ího 
Voskovce a té# na facebooku 
p"ehlídky Voskovcova Sázava 
na odkazech:
www.divadlo-sazava.cz
www.fb.com/dsjvs
www.fb.com/voskovcovasazava

redak!ní t"m: Nicole Miková, Klára Sottnerová, fotograf Vladimír Trmal, gra#k a autor komiksu Tomá$ Kuchler, kreslí% Radek Tup"
kontakt: vosknoviny@seznam.cz
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Rozhovor s# Helenou Kmochovou a Miroslavem Förstrem, re$iséry 
p"edstavení Kytice
Kdo p"i%el s nápadem nastudovat Kytici?
HK: Byl to m(j nápad. Máme velk! spolek, ve kterém p"eva#ují mladé dívky. 
Cht&li jsme najít n&co, kde by v%ichni m&li stejné p"íle#itosti a vyhráli se. 
Jak hru ve ver%ích p"ijal soubor?

MF: Reakce souboru byly rozporuplné, n&kte"í od toho úpln& upustili, "ekli, #e se jim nápad nelíbí
a necht&jí Kytici hrát, ani# by v&d&li, jak! bude v!sledek. Ostatním se po n&jaké po$áte$ní ned(v&"e hra 
líbila víc a víc. A te+, si myslím, je to jedno z na%ich nejpoveden&j%ích p"edstavení.   
HK: Brali jsme to jako takov! velk! experiment. V&t%inou jsme vybírali texty, u kter!ch jsme se "ídili 
scénick!mi poznámkami, ale tohle jsme cht&li ud&lat po svém.
Jak dlouho jste Kytici zkou%eli?
HK: Dva m&síce, hodn& nakvap. Premiéra byla 
dána termínem Uhlí"skojanovick!ch slavností.
MF: Tyto slavnosti jsou ka#d! rok koncem $ervna
a my na nich v#dy hrajeme nové p"edstavení.
Jeliko$ jste na re$ii dva, zajímá nás, jak si 
rozd&lujete práci.
MF: V&t%inu práce odvede Hel$a, která má spoustu 
nápad(. ,ekl bych, #e jsme na stejné vln&, 
souzníme, a pak nám spolupráce %lape.
HK: Je to spí% o tom, #e jeden druhého brzdíme 
nebo jeden n&co nadhodí a druh! ho doplní.
K tomu Míra je%t& spl*uje roli produk$ního, 
komunikuje s divadly a stará se o to, kdy a kde 
budeme hrát.
Re$írujete spolu v%echna p"edstavení?
HK: Kytice je na%í druhou spoluprací, jsem
v souboru teprve t"i roky.
MF: Já jsem v souboru 15 – 16 let a p"edchozí hry 
jsem re#íroval sám. Kdy# k nám Hela p"i%la, p"ibral 
jsem ji do t!mu, proto#e má spoustu v!born!ch 
nápad(. Napadnou ji v&ci, které by m& v(bec 
nenapadly. Rozpracovává r(zné varianty scéná"(, 

já na hru koukám spí% z hlediska hereckého, 
hledám detaily a ona v%e vidí v globálu.
Ur'it& jste 'etli Kytici, která z balad se vám líbí 
nejvíc?
HK: P"ed zkou%ením se mi nejvíc líbil Vodník, kter! 
byl mou srdcovou zále#itostí. Postupem $asu, 
b&hem zkou%ení, se mi ale zalíbení p"esunulo
k Dce"in& kletb&.   
MF: To, co jsem se u$il ve %kole, pro m& byly suché, 
nic ne"íkající ver%e. Tahle hra p"iná%í na Kytici úpln& 
jin! pohled. Hrozn& se mi líbí Svatební ko%ile, z té 
m& mrazí. A z toho, jak Mar-a hraje Dce"inu kletbu, 
mi chvílemi naskakuje husí k(#e.
Záv&re'ná otázka letos souvisí s odvahou. Co je 
pro vás odvaha?
HK: Odpov&+ vztáhnu $ist& k divadlu, odvaha je 
n&co vymyslet a následn& uskute$nit. Ty t"i minuty, 
mo#ná poslední sekundy t&sn& p"ed 
p"edstavením, jsou pro m& hodn& t&#ké. To ale 
vztahuji na sebe, odvaha je jinak velk! pojem. 
MF: Ka#d! odvahu vnímá subjektivn&. Kdy# ji i já 
vztáhnu na divadlo, tak odvá#né je najít a p"edat 
divák(m n&co trochu jiného, ne# se b&#n& hraje.

V!sledky hlasování
líbilo
líbilo s v!hradami
nelíbilo
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... p"ehlídka v tu$ce

Co se Vám na herectví nejvíce líbí? 
Stra%n& m& baví pracovat s emocemi a p"edávat 
energii dal%ím lidem. Také se mi líbí vzájemná 
souhra. Divadlo mi p"ipadá jako veliké hodiny,
a kdy# vypadne i malinké kole$ko, tak u# to 
nefunguje.
Hra Kytice je celá ve ver%ích, jak jste se s tím 
pot!kala?
Básni$ky mám ráda, tak#e tohle mi problém 
ned&lalo, r!my se mi pamatovaly dob"e. Hor%í je, 
kdy# $lov&ku vypadne text, proto#e se nedá 
improvizovat. 
Jaká je Va%e oblíbená balada z Kytice?
Nemám nejoblíben&j%í baladu, na ka#dé se mi líbí 
n&co. Hodn& ráda mám t"eba Svatební ko%ili, ale
i klasickou Polednici, kterou si pamatuji z d&tství. 
M&la jste podobné d&tství (smích)?
(smích) Ne, ale byla to povinná recitace ve %kole.

V Kytici se hodn& zpívá. Máte n&jaké hudební 
vzd&lání?         
Chodila jsem do základní um&lecké %koly, hrála 
jsem 6 let na zobcovou .étnu a p"es 5 let na piáno. 
V jedné z balad máte pom&rn& intimní vztah se 
sv!m divadelním kolegou. Jak se Vám takové 
situace hrají?
)lo o na%í první dvojici, a je%t& nejsme zas takoví 
kamarádi, ale zvládli jsme to pom&rn& dob"e. 
Ned&lá mi velk! problém v#ít se do role a "íct si: 
„mám ho ráda“. Kdy# hraji, tak hraji nebo se 
alespo* sna#ím (smích). 
Jste odvá$ná? Jak v(bec odvahu vnímáte?
Odvahu vnímám jako do n&$eho jít, i kdy# se 
bojíme, #e to dopadne %patn&. Osobn& si myslím, 
#e v ur$it!ch v&cech odvá#ná jsem. Nebojím se, 
"eknu si, #e v #ivot& se má riskovat a bu+ se to 
povede, nebo bude $lov&k moud"ej%í.   

Rozhovor s Radkou Vilímovou, here'kou ochotnického spolku Uhlí"
Jak jste se dostala k divadlu? 
Nyní v ochotnickém spolku hraji sedm!m rokem. Dostala jsem se k n&mu p"es %kolu, 
jeliko# jedna jeho $lenka je paní u$itelka a já jsem ka#d!m rokem recitovala
a reprezentovala tak základní %kolu v Uhlí"sk!ch Janovicích. 
Z divadelní rodiny tedy nejste?
V(bec. Hodn& m& podporuje táta, kterého jsem do divadla zatáhla, dneska d&lal sv&tla. 

'as od $asu se nám povede zahrát si spolu. Mamka to bere tak, #e m& to baví. Ob$as mi s n&$ím pom(#e 
a chodí se dívat na p"edstavení. 


