
V(n) Václav Vesel!
Um!ní jde "asto ruku v ruce s vínem. Dáváme si ob"as sklenku i po shlédnutém 
divadelním p#edstavení. A s t!mi je to ob"as jako s víny. A s víny je to jako s lidmi. Bu$ mi 
chutná, nebo nechutná. Ka%d& si najde to své. Tak tomu bylo z#ejm! i p#i posledním 
sout!%ním p#edstavení p#ehlídky. N!komu chutnalo, jiní u% „pili“ lep'í, n!komu 
nechutnalo. Diváci rozhodli p#i odcházení dom( vlo%ením vstupenek do krabic s nápisy 
oblíbenosti. Jako divákovi – musím se p#iznat – zdálo se mi tohle „víno“ pon!kud trpké, 

fádní a v dozvuku mdlé. Ov'em jako porotce se tím budu muset zab&vat více do hloubky a pokusím se 
pojmenovat n!které aspekty vid!né okem "lov!ka, kter& se divadlem a herectvím zab&vá "tvrt století.
P#edn! jsem "ekal n!co víc ne% prázdné jevi't! po úvodním rozta%ení opony. Dekorací bylo poskrovnu, 
a tak n!jak „ka%d& pes, jiná ves“. Nakva'ené pradleny v dobov&ch kost&mech, av'ak se 'kopíky
v k#iklav&ch pastelov&ch barvách. Text pr(vodkyn! historickou hrou v kancelá#sk&ch deskách s klipem. 
Spousta – dle mého zbyte"n&ch a nesouvisejících nará%ek na sou"asné politické d!ní. Nedota%ené fóry. 
P#ehrávané situace a pitvo#ící se herci. Statické scény p#ipomínající spí'e %ivé obrazy. N!kdy 
nesrozumiteln& zp!v mimo rytmus. A pominu nerespektování divadelních pravidel p#i pohybu na 
jevi'ti, p#ekr&vání se a hraní zády k divák(m v situacích, kdy to 'lo vy#e'it jinak. Ale pr& se takto b!%n! 
hraje i v oblastních kamenn&ch divadlech, tak%e...
V tomto dortu od pejska a ko"i"ky jsem chvílemi vnímal historickou hru, chvílemi parodii, sem tam 
komedii i politickou satiru. Slovy re%iséra p#edstavení to ale byla veselohra, p#esn!ji úlet.
Divadlo je – a m!lo by b&t – o svobodné tvorb!. A pro diváky, nikoliv pro porotu. Ka%d& si b!hem 'esti 
sout!%ních p#edstavení mohl vytvo#il svou p#edstavu, jaké „víno“ mu chutná nejlépe.

Old"ich Randula
Jak asi mnozí z vás víte, zp!tná vazba, hodnocení, prost! n!co, co chceme druhému 
sd!lit tak, aby to nebylo p#íli' p#íkré, ale aby zárove) pochopil, co se nám líbilo, co líbilo
s v&hradami a co nelíbilo, se má podávat ve form! „hamburgeru“ na'ich dojm(. Ten tvo#í 
dv! poloviny housky nesoucí to pozitivní a hodno pochvaly, zatímco v „masu“ mezi nimi 
je pokud mo%no najemno namleta kritika, p#ípadn! „podn!ty ke zlep'ení“. Poslední 
sout!%ní p#edstavení pra%ského souboru Amartum je na základ! m&ch pocit( 

zhmotn!no do hamburgeru, kter& tvo#í dv! tenou"ké p(lky housky, mezi nimi% na v'echny strany tr"í 
po#ádná *ákota. 
Do t!sta na jednu polovinu housky se poda#ilo zamíchat n!kolik dobr&ch nápad(: zajímav& nám!t 
tro'ku si pohrát s "esk&mi d!jinami a legendami, doplnit jej o +ktivní postavy a zápletky a to v'e propojit 
s aktuálními tématy dne'ka.
T!sto na druhou polovinu housky se s vervou, ale vesm!s marn!, sna%ilo vyvá%it chu, celého pokrmu 
skromnou scénou, n!kolika poveden&mi gagy, zda#il&mi texty písni"ek a up#ímn&m nad'ením
a odhodláním v'ech aktér( podat co nejlep'í v&kon a pobavit.
-el, a tímto poru'uji pravidlo hamburgerové zp!tné vazby a m!ním po#adí vrstev, maso doslova 
nacpané mezi housky neslo snad v'echny atributy nevalné restaurace. A tak jsem dv! hodiny (tedy po 
19 obraz() s vyp!tím sil p#e%vykoval sousta n!"eho, co bylo statické nebo naopak neuroticky 
p#epohybované, upovídané, místy nudné, sem tam nezá%ivné a hlavn! – bylo toho p#íli'. Ozna"il bych 
to jako p#eko#en!né a velmi t!%ko stravitelné.
Tento konkrétní hamburger by pot#eboval p#ísnou dietu – se'krtat p(vodní text, vynechat celé 
nepodstatné scény, usm!rnit pohyb herc( a here"ek na jevi'ti, dodat alespo) základní choreogra+i
a p#edev'ím rozmyslet "i vybrat si, jakou chu, má mít. Proto%e jsem p#esv!d"en, %e to, co soubor 
Amartum ukuchtí, nemusí nutn! p(sobit jako nevábná hotovka ze stánku, n&br% má v mnoha sm!rech 
na to, aby p#ipravil pokrm hodn& dobré restaurace.

V (n) p #
e h

l í d k o v é  l i s t y 

2
5 .  # í j n a  2 0 1

97
Pro redakci Vosk(n)ovin je záv!r p#ehlídky, s ohledem na zpracování dvou "ísel p#ehlídkového plátku sou"asn!, nejnáro"n!j'í. V'ichni musí 
zrychlit na tempo tém!# vra%edné. Poslední dvou"íslo ro"níku je na sv!t! a redak"ní t&m pro%ívá smí'ené pocity. Na v'echny dolehne 
nejprve neskute"ná únava a úleva, ale vzáp!tí radost z ú%asné spolupráce, a nakonec smutek, %e leto'ní ro"ník u% je minulostí.  

Gra+cké zpracování 
Vosk(n)ovin si %ádá 
spoustu trp!livosti

a pozornosti k detail(m. Toho se
v posledních letech ujal gra+k, 
kter& tvo#í v&slednou podobu 
novin v pro+ programech. Do 
nelehké úlohy se vrhá s nad'ením, 
navzdory tomu, %e do práce mu 
kecají dv! hnidopi'ské redaktorky, 
p#icházející se spoustou otázek 
za"ínajících slovy: „A ne'lo by...?”
Nejvíce starostí má gra+k se 
stranou v!novanou konkrétnímu 
p#edstavení. Musí na ni toti% 
vm!stnat dva rozhovory, p#i"em% 
oba dva svou délkou p#esahují 
vymezen& prostor.
Gra+k nebojuje jen s dlouh&mi 
p#ísp!vky, ale i s vrtochy 
redaktorek. Uve$me si p#íklad 
konverzace ohledn! délky seriálu 
Jak se rodí Vosk(n)oviny. 
Gra!k: Má-li seriál kon"it na 
stejném #ádku jako hodnocení 
druhého porotce, tak chci do 
seriálu je't! jednu v!tu. 
Redaktorka: Pátek kon"í, divadlo 
zeje prázdnotou, a nasbíran& 
materiál u% je bezpe"n! ulo%en&
v diktafonech redaktorek.
Gra!k: Asi jsem se 'patn! vyjád#il. 
Pot#ebuju prostor zaplnit 
jednoduchou v!tou. P#íklad: Jana 
chodí lesem bosa.  
Noviny získávají +nální podobu, 
jednotlivé kousky jsou na sv&ch 
místech, gra+k texty znovu 
prochází a kontroluje. V&slednou 
verzi zasílá redaktorkám a díky 
p#edchozím zku'enostem u% 
o"ekává odpov!$: „Je to super, 
mám jen pár mali"kostí.”, po ní% 
následuje série fotogra+í 
vyti't!n&ch novinov&ch stran, 
hust! popsan&ch "erven&mi 
poznámkami. Gra+kova práce 
tedy nekon"í... 

Jak se rodí Vosk(n)oviny, díl 6. Co bylo porotou vysloveno a nem#lo by zapadnout, letos naposledy,
tentokrát k p"edstavení Old"ich, Bo$ena a ti druzí

Vhodné i nevhodné...



DS AMARTUM, Praha je divadelní spolek nad!enc", kter# hraje vlastní hry. Byl zalo$en v roce 2017,
a tak hra Old%ich, Bo$ena a ti druzí je teprve jejich druhou inscenací. Na p%ehlídce Voskovcova Sázava se 
soubor prezentoval i svou prvotinou Vinetú, Vinetúúú, tehdy je!t& pod názvem Ochotníci Ji$ní M&sto,
a tedy ho sázav!tí diváci ji$ znají. Soubor se aktivn& ú'astní r"zn#ch divadelních p%ehlídek a akcí, kde 
sbírá zku!enosti i inspiraci pro svou 'innost.
Old!ich, Bo"ena a ti druzí je hra p%evá$n& nevá$ná. Vychází z p%íb&hu z d&jin 'eského státu o setkání 
kní$ete Old%icha a prosté dívky Bo$eny. Zprávy o skute'ném pr"b&hu jsou kusé, a to dalo autorovi 
prostor k vlastní interpretaci. Diváci m&li mo$nost shlédnout fabulaci „co by kdyby“, v'etn& vskutku 
ne'ekaného rozuzlení celého p%íb&hu. 

Jak to vidí divadelníci
P%edstavení pop%elo v!echna 
divadelní pravidla.
Hrají pro radost, baví je to, 
u$ívají si to, jen by s tím nem&li 
trápit diváky. 
Chvílemi bylo p%edstavení 
vtipné, chvílemi v n&m bylo a$ 
moc jednosm&rn#ch nará$ek 
na sou'asnou politiku.
Co na to mám %íct…?
Celkov& bych hru zkrátil, 
hlavn& druhá poloviny byla 
zdlouhavá. Místo dvou hodin 
by sta'ilo se!krtání na hodinku 
a 'tvrt, bez p%estávky.
Rad&ji bych si snad pustil TV 
Barrandov.
Jsou p%edstavení, která mi 
nesedla. Tohle pat%í mezi n&.

 
• 

•

• 

• 
•

•

• 

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

Co Vás na herectví nejvíce baví?
Stra!n& moc v&cí, nevím, co mám %íct první. 
Hrozn& m& baví interakce s diváky. Kdy$ n&co 
ud&láte nebo %eknete a lidé na to n&jak#m, ideáln& 
pozitivním, zp"sobem reagují. Vlastn& i to, $e na 
jevi!ti si 'lov&k m"$e vyzkou!et v&ci, které by
v normálním $ivot& nezkusil, m"$e b#t, k#m chce. 
Jak jste zjistila, "e Vás divadlo baví? Byla jste 
t!eba „t!ídním #a#kem“?
To je docela zajímavé, t%ídním !a!kem jsem nebyla, 
to ur'it& ne. Spí! jsem byla ten typ, co obrá$el 
v!elijaké recita'ní sout&$e. Je!t& tém&% celou 
základní !kolu jsem absolvovala za minulého 
re$imu, a kdy$ se m&lo n&co recitovat, nap%íklad
u p%íle$itosti v#ro'í, tak jsem tam v&t!inou chodila já. 
A v rodin$ n$jaké um$lecké vlohy máte? 
M"j otec si zakládal na tom, $e hrál na st%ední !kole 
divadlo. Hrál Julii (smích). To je asi jediná zku!enost 

s kulturou, co u nás v rodin& byla. Jedin# 'lov&k 
!vihnut# um&ním byl d&de'ek, ale ten se zab#val 
malí%stvím. 
V této h!e hrajete ráznou matku Old!icha, je 
Vám role povahov$ blízká?
(smích) Kdybyste se zeptali v!ech ostatních, tak by 
vám mo$ná potvrdili, $e jsem rázná, ale ur'it& 
nejsem a$ tak rázná. Nechodím doma s bi'íkem 
(smích). 
Co d$láte jako ob%anské povolání?         
Jsem p%ekladatelka ze !pan&l!tiny a do !pan&l!tiny 
na volné noze, a 'áste'n& korektorka. Miluji jazyk, 
'tení a p%ekladatelství mi pomáhá i v divadle. )ím 
!ir!í p%ehled 'lov&k má, tím lépe jakoukoliv roli 
doká$e ztvárnit.
Jak vnímáte odvahu, co je odvá"né?
Podle m& je odvaha stát si za sv#m názorem. 

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

P!edstavení, které jsme letos vid$li, je Va#í 
autorskou hrou. Jak& máte s odstupem %asu na 
hru názor? Napsal byste n$co jinak?
Ur'it& bych n&co napsal jinak, o tom není pochyb, 
ale u$ se na h%e asi dá t&$ko n&co m&nit.
A postupovat tak, $e bych sem tam n&co !krtl 
nemohu, proto$e by se ztratily kontexty. Jin#mi 
slovy – pokud bych cht&l hru, t%eba na základ& 
toho, co te* vím, upravit, znamenalo by to ji 
vícemén& p%epsat. 
Prozradíte, co plánujete do budoucna?
P%edstavení se jmenuje Zlo'in v p%ístavní kr'm&. 
Nejde o komedii, je my!leno jako vá$ná detektivka 
s písn&mi. Hra bude celkov& krat!í, po'ítáme s tím, 
$e by se v&t!inou hrála jako jednoaktovka, ale 
p%ípadn& m"$eme ud&lat i p%estávku, pokud bude 
zásoben# bufet (smích).
Na hodnocení poroty jste inscenaci nazval 
úletem, bylo to tak v plánu od za%átku?
V plánu od za'átku bylo, $e to nebude nic, co by se 
dalo jednozna'n& $ánrov& za%adit, proto$e si 
myslím, $e jednozna'n& $ánrov& za%aditeln#ch her 
jsou mraky. 
Co Vás vedlo k tomu, "e jste si p!id$lil roli 
Jaromíra? Jedná se o Va#i první roli?
Já jsem samoz%ejm& nebyl amatérsk#m hercem, 
nato$ profesionálním, to u$ v"bec ne, ale dlouhé 
roky jsem zpíval ve sboru, kdysi jsem hrál v big 

beatu, tak$e pro m& stát na jevi!ti není n&co, z 'eho 
bych se rozklepal. Poté, co jsem roli Jaromíra 
napsal, jsem si uv&domil, $e nikdo jin# ji neuzpívá.
Pokud byste musel volit mezi hraním a re"ií, co 
byste si vybral?
To je dobrá otázka. Asi tak – baví m& psát, ale 
celkem i hrát. Pokud by byla otázka postavená tak, 
jestli bych rad&ji cht&l napsat vlastní hru nebo hrát 
ve h%e n&koho jiného – to bych si musel rozm#!let. 
Máte n$koho, kdo sedí v hledi#ti a sleduje hru, 
kdy" Vy zkou#íte svou roli na jevi#ti?
Musím se spolehnout sám na sebe. A p%iznávám, $e 
hlavn& co se t#'e hlasového projevu, jsem byl po 
na!em p%edstavení v +atci „sprdnut“, $e m& bylo 
vzadu málo sly!et. Tak$e jsem tro!ku p%idal, a od té 
doby víc „forsíruji“, aby m& bylo sly!et i v „náro*áku“.
Letos se ptáme v#ech bez rozdílu na téma 
odvaha. Pova"ujete se za odvá"ného %lov$ka?
Jde o to, o jak# typ odvahy by se jednalo, proto$e je 
to vlastnost, která se dá obtí$n& speci,kovat. Já, 
vzhledem k tomu, $e jsem ji$ kmetem, jsem si 
pro!el r"zn#mi obdobími $ivota. N&kdy jsem m&l 
pocit, $e jsem stra!n& odvá$n#, a n&kdy, $e nejsem 
tak odvá$n#, jak bych m&l b#t. V sou'asné dob& 
jsem takov#, jak to %íct, jedovat& odvá$n#. Moje 
odvaha se projevuje pouze slovy, nechodím se 
prát, ale kdy$ se mi n&co nelíbí, tak to tomu 
doty'nému %eknu z o'í do o'í. 

Rozhovor s' Vlastimilem Neklapilem, re"isérem, hercem, autorem hry
i scény a dramaturgem hry Old!ich, Bo"ena a ti druzí
P!edloni jste na Voskovcov$ Sázav$ sout$"ili s hrou Vinetú, Vinetú jako Ochotníci 
Ji"ní M$sto, nyní se vá# soubor jmenuje AMARTUM. M("ete to na#im divák(m 
osv$tlit?
Ke zm&n& názvu nás vedlo to, $e jsme cht&li mít takov# kvazi um&leck# název, jako mají 
jiné ochotnické soubory, kde se samo slovo „ochotníci” vyskytuje spí!e v#jime'n&. 

Rozhovor s'Katkou Brouk, here%kou DS AMARTUM z'Prahy
Jak jste se dostala k divadlu, k souboru?
Odjak$iva jsem snila o tom, $e budu d&lat divadlo, dokonce jsem po maturit& m&la 
mimo jiné podanou p%ihlá!ku na DAMU. Kdy$ jsem si potom p%e'etla, co tam v!echno 
cht&jí, zjistila jsem, $e kotoul letmo, hv&zdu a podobn& tedy fakt nezvládnu, tak jsem ke 
zkou!kám ani ne!la. P%ed t%emi lety jsme se st&hovali na Ji$ní M&sto, a ve schránce byl 
místní plátek Prahy 11, ve kterém byl inzerát, $e se bude zakládat ochotnické divadlo

a kdo má zájem, a- p%ijde na sch"zku. Na sch"zku jsem p%i!la, poznala pana re$iséra a u divadla z"stala.


