
V(n) Old!ich Randula
Kdo by neznal Mam‘zelle Nitouche, nebo tuto hudební komedii v jedné z jejich 
stovek podob neshlédl, anebo o ní alespo! nesly"el. Tak#e bylo lze 
p$edpokládat, #e v%t"ina p$i"ed"ích divák& byla #ádostiva dozv%d%t se, jak toto 
p$edstavení uchopí Divadelní spolek Krom%$í#.
Jeliko# ano, jsme zvyklí na lecjaké pojetí klasick'ch d%l – od parodie zám%rné 
p$es parodii necht%nou, od dr#ení se p&vodního pojetí zda$ilého p$es p&vodní 

pojetí nakonec vyznívající jako parodie, kon(e kombinací v'"e uvedeného na mnoho 
zp&sob&. „Utíkej, Nitu"ko!“ v"ak, k mé radosti, pat$ilo k p$edstavením dr#ícím se p&vodního 
díla, které bylo autorem scéná$e (L. Feldek) jen taktn% rozvinuto – dvojí #ivot p$isoudil hned 
n%kolika dal"ím postavám, sm%le kombinujíc jejich povolání, pohlaví a úmysly.
Radost mi krom%$í#"tí ud%lali v"ak hlavn% tím, #e nejen #e nic neparodovali, nevkusn% 
nep$ibli#ovali sou(asnosti (s malinkatou v'jimkou odkazu na )erné barony – jako#e jsem 
nesly"el...) ani nep$im%$en% nep$ehrávali, ale i zmín%né „p$idání dal"ích dvoj-#ivot&“ vyu#ili
s humorem, nikoli s vulgaritou, a podali civiln%, nikoli k$e(ovit%. Tak#e mu#i hrající #eny se 
nepitvo$ili s cílem pobavit za ka#dou cenu a #ádná z takto vzniknuv"ích dvoj-postav 
nep&sobila samoú(eln%. Za to pat$í uznání re#ii, #e v"e uhlídala, a herc&m a here(kám, #e 
udr#eli dané dekorum.
Hra (ernobíl'ch a barevn'ch kost'm&, p$íjemn% jednoduchá scéna, mno#ství nápadit'ch 
gag& a skv%lá sehranost celého souboru umo#nila krom%$í#sk'm p$edat divák&m to, s (ím do 
Sázavy p$ijeli – zábavu a rozpt'lení u lehce naivní, p$esto vtipné, tro"ku obstaro#ní, p$esto sv%#í 
a hlavn% prvot$ídn% podané hudebn%-komediální klasiky.
Nitu"ko, utíkej, a a# pob%#í" v&kol, rádi t% zas uvidíme!

Jan Rejhon
U #ádného jiného, letos uvedeného titulu jsem nebyl vd%(n%j"í za roli 
hudebního porotce více, ne# v p$ípad% p$edstavení „Utíkej, Nitu"ko!".
Musím se p$iznat, #e mi ze v"ech stran zpracovávaná a omílaná „Mamzel Nitu"" 
sv'm p$íb%hem a postavami nikterak slastné divadelní pocity nenavozuje,
a sám od sebe bych asi na toto dílo cestu do divadla nevá#il.
Proto jsem rád, #e není m'm úkolem se vyjad$ovat podrobn%ji k d%ji a v"emu 

okolo n%j, kdy# u# na to p$edem hledím s takov'm despektem.
P$e"*asten jsem v"ak za to, #e jsem vid%l hrát a zpívat krom%$í#ské divadelníky, kte$í sv&j v'kon 
dotáhli k dokonalosti, a jejich# podání písní a p%vecké v'kony musí pot%"it snad ka#dé hudby 
la(né ucho. Sama p$edstavitelka Denisy/Mam‘zelle Nitouche zpívala v'born% a já se vylo#en% 
t%"il na ka#dou její dal"í píse!. Nem&#u zapomenout ani na sbor jepti"ek, Floridora (i poru(íka. 
V"em to skv%le zpívalo a bylo jim krásn% rozum%t.
To bylo také do velké míry zásluhou pana zvuka$e, kter' nám umíchal parádní pom%r mezi 
hudebním podkladem a zp%vem, tak#e v"e zn%lo jako z hotového masteru. Bohu#el jsme ho
u záv%re(né diskuze ji# nezastihli, co# je velká "koda. Cht%l jsem mu toti# pod%kovat
a pochválit ho, tak jako ostatní (leny krom%$í#ského souboru.
Kdy# máte toti# takové skv%lé herce a hlavn% zp%váky, m&#ete se pustit pomalu do (ehokoliv 
a víte p$edem, #e nem&#ete v podstat% "lápnout vedle. Ka#d' si v tom n%co pro sebe najde. 
Stejn% jako já. P$eji tedy divadelník&m z Krom%$í#e jen to dobré a spoustu skv%l'ch písní, na 
které se u# te+ t%"ím!
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Voskovcova Sázava dnes uvádí poslední sout%#ní p$estavení, co# je neklamn'm znamením toho, #e p$ehlídka, a tedy i Vosk(n)oviny, jdou do 
,nále. -ivot p$ehlídkového plátku je sice logicky spjat s existencí p$ehlídky, ale obsahov% je p$evá#n% „o kolo zp%t“. Na"t%stí mít o kole(ko mí! 
není v&bec na závadu (na rozdíl od kole(ka navíc). Pro (tená$e je jako v#dy p$ipravena kolá# pe(liv% poskládaná z rozhovor& a recenzí, 
dopln%na obrázkem a názory, a k dokonalosti dovedena v'sti#n'mi fotogra,emi.  

)as se #ene dál a práce spojené
s vydáním nového (ísla 
Vosk(n)ovin jsou v plném proudu. 

Porotci sepisují své recenze, kreslí$ pracuje 
na tematickém obrázku, fotograf se probírá 
velk'm mno#stvím fotogra,í a gra,k, 
zatímco (eká na zaslání jednotliv'ch 
materiál&, vytvá$í komiks. Nezahálejí ani 
redaktorky, které pí"í krátké úvodní texty, 
ale p$edev"ím se v%nují nato(en'm 
rozhovor&m se zástupci hostujících 
soubor&.
V první fázi je pot$eba mluvené slovo 
takzvan% hodit na papír. Ano, jist% existuje 
spousta program&, které z hlasového 
záznamu do pár minut vykouzlí textov' 
dokument, nicmén% redaktorky ctí starou 
dobrou poctivou práci a jednotlivé 
rozhovory p$episují samy, slovo od slova. 
Hrub' text vy#aduje dal"í pé(i,
bez následn'ch úprav a p$izp&sobení 
(tená$ov% oku by nebylo mo#né zajímav' 
obsah neru"en% (íst. Ve druhé fázi tak musí 
z textu zmizet slovní vata. V'pl!ková slova, 
která v b%#ném hovoru pou#ívá v%t"ina
z nás, toti# nejsou #ádanou sou(ástí 
v'sledného rozhovoru. Pry( musí také 
respondentem nedokon(ené my"lenky
i odpov%di, které v polovin% zcela zm%nily 
sm%r a ztratily smysl. A(koli nad v'sledn'm 
(esáním p$episu redaktorky stráví nemálo 
(asu, nijak samoz$ejm% nem%ní v'razy, 
v'znam (i slovní projev dotazovan'ch. 
V'sledn' rozhovor je zachován v p&vodním 
zn%ní, pouze kosmeticky upraven pro 
snadn%j"í a plynulej"í orientaci (tená$&.
Zpravidla v pond%lí odpoledne u#
v redak(ním e-mailu (ekají fotogra,e 
zaslané fotografem Vosk(n)ovin, ze kter'ch 
je následn% vybrána jedna portrétní ke 
ka#dému ze dvou rozhovor& a jedna, 
nejv'mluvn%j"í, z páte(ního p$edstavení. 
Tyto t$i fotky se v záp%tí do(kají (ernobílé 
úpravy, a spolu s rozhovory a sepsan'mi 
názory divadelník& na páte(ní p$edstavení 
putují k rukám gra,ka...

Jak se rodí Vosk(n)oviny, díl 5. Co bylo porotou k p!edstavení Utíkej, Nitu"ko! vysloveno a nem#lo by zapadnout

Vhodné i nevhodné...



Divadelní spolek Krom!"í# je pokra!ovatelem tradice ochotnického divadelnictví v Krom"#í$i. Od roku 
1853 p%sobilo v Krom"#í$i hned n"kolik r%zn&ch divadelních spolk%, které vznikaly a zase se rozpadaly. 
Mezníkem byl rok 1952, kdy vznikl soubor jeden a od té doby pracuje soubor kontinuáln", by' logicky 
pod jin&m názvem.
Utíkej, Nitu$ko! je hudební komedie podle slavné francouzské operety z roku 1883 Mam´zelle 
Nitouche (!esky „sle!na Netykavka“). Kdo by neznal hlá(ku sle!ny Denisy „taková jsem já, matinko“. 
Diváci m"li mo$nost shlédnout velmi vyda#enou hru, kde kostelní varhaník byl ve skute!nosti utajen&m 
operetním autorem, matka p#edstavená majorem, poru!ík subretou a klá(terní schovanka operní divou. 
Známé melodie si v"t(ina divák% pobrukovala nejen p#i p#edstavení spolu s herci, ale i cestou z divadla. 

Jak to vidí divadelníci
P#edstavení se mi líbilo, 
proto$e bylo vyvá$ené.
Re$ie p#edstavení byla velmi 
p#íjemná, plná fór%. 
Skv"le zvládnuté choreogra)e. 
Kdy$ se zpívalo, nikdo nestál, 
v(ichni byli v pohybu.
Hra plná originálních nápad%. 
Nejvíc m" dostala d"kova!ka, 
na které se herci klan"li jak 
skute!n&m divák%m, tak i t"m 
malovan&m, kte#í byli sou!ástí 
scény.
Krása stíhala nádheru. V$dycky 
se bojím, co m" !eká, kdy$ se 
otev#e opona. A tady jsem byl 
mile p#ekvapen, proto$e m" 
!ekalo n"co neuv"#itelného, 
n"co, co jsem ani ne!ekal. 
Odná(ím si velmi dobr& pocit. 
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Va(e ohlasy na novinky, obsah 
p#ehlídkov&ch list% nebo 
shlédnutá p#edstavení uvítáme 
na tradi!ní e-mailové adrese 
vosknoviny@seznam.cz .
V(echna vydání V(n) budou 
postupn" zve#ej*ována na 
webu a facebooku DS Ji#ího 
Voskovce a té$ 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

V E  Z P & T N É M  Z R C Á T K U

Jaká byla Va$e cesta k divadlu?
Do souboru jsem p#i(el asi p#ed dvaceti lety. Vid"l 
jsem hru Jepti(ky a poté jsem oslovil Radka 
+t"pána, kter& v nich hrál v kapele, jestli bych
s nimi také nemohl v té kapele v divadle hrát. ,ekli 
mi ale, $e pot#ebují herce, dostal jsem hned 
takovou zajímavou roli a chytl jsem se. 
Tak#e máte blízk% vztah k hudb!?
Ano, jsem muzikant. Hraji na kytaru, skládám 
písni!ky a texty, mám vlastní kapelu. 
Vra&me se zpátky k dne$nímu p"edstavení. 
Ztvár'ujete v n!m mu#e dvou tvá"í. Máte svou 
postavu rad!ji jako kostelního varhaníka nebo 
operetního autora?
Lépe se mi hraje úlisn& Celesten, proto$e toho 
m%$e !lov"k vyhrát. Floridor je takovou civilní 
osobou, která (éfuje divadlu a má starostí nad 
hlavu. Postava Celestena je barevn"j(í.  

Na jakou z Va$ich rolí rád vzpomínáte? 
Ur!it" na roli ve h#e Haba-%ra, kterou jsme tady
v Sázav" také hráli. M"l jsem v ní op"t hlavní roli, 
která m" hodn" herecky posunula. 
K jak%m rolím máte blí#? 
Ur!it" ke komediálním postavám, vá$nou roli jsem 
asi nehrál, snad jen takovou etudu – Hamleta – na 
v&ro!í úmrtí Ludmily Cápkové. Jednou jsem hrál
v detektivce a nesed"lo mi to.
Letos máme otázku, kterou pokládáme v$em, 
nemine ani Vás. Co, podle Vás, je odvá#né? Co 
v(bec je odvaha? 
Já jsem povoláním policista, v této profesi je 
odvaha poka$dé v n"!em jiném. Odvaha je t#eba 
pomoc !lov"ku, kter& le$í na zemi. Vid"l jsem 
p#ípad, kdy m"l kluk epileptick& záchvat, lidi stáli 
okolo, dívali se na n"j a nikdo nic ned"lal. Odvaha je 
p#ijít k n"mu, za!ít mu pomáhat a #e(it tu situaci.

V%sledky hlasování
líbilo
líbilo s v&hradami
nelíbilo
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... p"ehlídka v tu#ce

Prozra) nám, jak to v$echno stíhá$?
Ob!as je to slo$ité, v(echno musí dob#e klapnout, 
a n"jakou záhadnou náhodou to zatím také 
v(echno klape. Ob!as tomu !lov"k holt musí n"co 
ob"tovat. Nejhor(í m"síce jsou zá#í, #íjen a listopad, 
kdy mám zkou(ky prakticky denn".
V!nuje$ se divadlu jen ochotnicky nebo je$t! 
divadlo studuje$?
Ne, v"dom" jsem se rozhodl, $e touto cestou 
nep%jdu, proto$e mám divadlo hrozn" rád a líbí se 
mi ta volnost, $e si kdykoliv m%$u zahrát cokoliv, 
nebo si dát oddech. Tahle volnost, která u amatér% 
je, a zárove* ta láska, se kterou ochotníci divadlo 
d"lají, to je, myslím, n"co nenahraditelného.  
Ve h"e Utíkej, Nitu$ko! hraje$ t"i role, p"i*em# 
jedna z nich se p"evléká za #enu. Která z postav 
je Ti nejbli#$í?
(smích) Tak samoz#ejm" ta Corina. Máme spolu 
velice úzk& vztah. Od za!átku jsme byli na sebe 
takoví opatrní, proto$e já stra(n" nerad 
p#ehrávám. M"l jsem p#i zkou(ení pocit, $e u$ je to 
moc, ale re$isér mi naopak #íkal – p#idávej, 
p#idávej, p#idávej – a takhle vlastn" vznikla Corina, 
která mi te- dává ú$asnou mo$nost se vyblbnout. 
Byla Corina Tvou první #enou?
Ano, na jevi(ti první $ena, ano (smích). 

Jak ses cítil v #ensk%ch $atech?
Kost&m je skv"l&, za n"j moc d"kuji na(í Bohunce 
(Bohumila H!"ová, pozn. red.), která (ila pro tuhle 
hru opravdu vhodné a vzájemn" slad"né kost&my. 
Ten m%j mi sedí v&born", mo$ná mi d"lá trochu 
v"t(í zadek, ale jinak si myslím, $e jsme s$ití (smích).
V Sázav! na p"ehlídce nejsi poprvé, mohl bys 
*tená"(m p"ipomenout, v jak%ch hrách T! 
mohli vid!t? 
Do Sázavy se vracím hrozn" rád, proto$e je tu 
skv"lá atmosféra a hlavn" p#ehlídku d"lají 
divadelníci. Jakmile n"kam p#ijede( a cítí( z lidí, $e 
mají také divadlo rádi a cht"jí ho d"lat, je najednou 
atmosféra stra(n" p#átelská a domácká. A i kdy$ se 
ti lidé pak rok nebo i déle nevidí, po#ád je mezi 
nimi takové to p#átelství, kdy víme, $e my jsme ti 
divadelníci a kamarádíme se. Tady to tak cítím. 
Navíc je tu ú$asn& sál a skv"lá technika. Hrál jsem 
tu vloni Rebely se Stodolou Ji#íkovice, p#edloni
s Dostavníkem P#erov a Stodolou hru Inferno. 
P#edtím hry Honzo, vstávej! a Stra(idlo 
Cantervillské, op"t se souborem Dostavník P#erov.
Co odvá#ného jsi vykonal? Co pro Tebe 
znamená, kdy# se "ekne odvaha.         
Odvaha je #íct „ano“ na hlavní roli v záskoku, kdy$ za 
m"síc je premiéra, co$ se te- nedávno stalo mn".

Rozhovor s Janem Raclavsk%m, hercem Divadelního spolku Krom!"í#, 
p"edstavitelem trojrole inspektora, poru*íka a Coriny
Jaké byly Tvé první kroky k divadlu?
Ty mí#ily do dramatického souboru, kter& vedl Ivo Kola#ík, dlouholet& !len divadla 
Dostavník P#erov. Tam m" divadlo uchvátilo a pozd"ji jsem se z tohoto malého 
drama'á!ku dostal do v"t(ích divadel.  
Víme o Tob!, #e nehraje$ pouze v jednom souboru... 

Hraji s Divadelním spolkem Krom"#í$, s Dostavníkem P#erov, se Stodolou Ji#íkovice a te- jsem za!al 
re$írovat ve spolku Smotaná hadice K#enovice.  

Rozhovor s Miloslavem „Kubou“ Kub!nou, hercem Divadelního spolku 
Krom!"í#, p"edstavitelem dvojrole Celestena a Floridora
Víte, pro* jste za*ali zkou$et práv! inscenaci Utíkej, Nitu$ko?
Tuhle hru vybral ná( re$isér, Ladislav „Láry“ Kolá#, herec z Brna. Kdysi v ní hrával, myslím, 
práv" toho Floridora a Celestena a cht"l ji po letech oprá(it. 
Byla to jeho první spolupráce s va$ím souborem? 
Nebyla, re$íruje u nás hodn" d"l. Aktuáln" je v na(em spolku jedin&m cizím re$isérem, 

jinak máme re$iséry z vlastních #ad, t#eba Janu +t"pánovou, Romanu Bla$kovou nebo Jirku Ka(íka.


