
23. 10. v 19:30 To jsme my! Náplavka Grotesque
DS Náplavka, Lysá nad Labem

Inspirace hereckou metodou „Jacques Lecoq“ spole!n"
s originální scénou a loutkami publiku p#iná$í 
imaginativní v%let do kabaretního sv"ta.

30. 10. v 19:30 Sk!ivani u" jen v Shakespearovi 
Divadelní soubor Zmatka!i z.s., Dobronín

V"ci !asto nekon!í, jak byste si p#áli, proto&e i v t"ch 
nejbli&$ích lidech se m'&ete m%lit! P#íb"h o lásce a zrad" 
inspirovan% skute!n%m osudem jedné nesmírn" state!né 
&eny.

P#ed samotn%m p#edstavením prob"hne slavnostní 
vyhlá$ení v%sledk' sout"&ní !ásti Voskovcovy Sázavy. 
P#ij(te si zrekapitulovat pr'b"h jubilejního ro!níku
a zjistit, které p#edstavení si získalo nejv"t$í p#íze) 
divák'.

voskovcova sázava
d!tem

27. 9. v 15:00 Pohádka o Popelce
DS 1. neratovická divadelní spole#nost, Neratovice
Téma chudé a hodné dívky, jí& ubli&uje nevlastní matka
a sestra, ale která nakonec dojde svého $t"stí, má své 
mutace snad ve v$ech kulturách sv"ta.

11. 10. v 15:00 $ervená karkulka
Divadelní spolek Práche%ská scéna v Písku

Znáte tu pohádku o malé hol!i!ce, co celá v !erveném $la 
p#es les k babi!ce? O jejím setkání se zl%m a nenasytn%m 
vlkem? A o myslivci, kter% nakonec v$echny zachrání? 
Ur!it" ano.

18. 9. v 19:30 Její pastorky%a
Divadlo MÁJ Praha z.s.

Spole!enské pom"ry se za posledních 127 let jist" 
zm"nily, ale lidé se sv%mi základními &ivotními 
motivy (láska, touha, nenávist, &árlivost) z'stávají 
pod svou moderní slupkou stejní. Fanatismus vs. 
láska.

25. 9. v 19:30 Nemrtvá nev&sta
Divadlo Stodola o.s., Ji!íkovice

Stará &idovská legenda vypráví p#íb"h mladíka Viktora
z bohaté rodiny obchodník' s rybami, kter% se má o&enit 
se zchudlou aristokratkou Viktorií. Ne$*astnou shodou 
okolností navlékne prsten na ruku dávno mrtvé dívky...

2.10. v 19:30 Kabaret proti nám!
Ko#ovné divadlo Ad Hoc z.s.

Neot#esiteln" zábavn% kabaret pln% rozvern%ch písní, 
humorn%ch ske!' a poezie. A navíc dvojice 
moderátor', která prost" za#ídí, &e se budete nále&it" 
bavit. Víc nezabaví ani severo!esk% exekutor! 

9. 10. v 19:30  Cesta kolem sv&ta za 80 dní
Divadelní spolek Jirásek z.s., Nov' Byd"ov

Román Julese Verna v jevi$tní adaptaci Pavla 
Kohouta (1962) a dramaturgické úprav" Alexandra 
Gregara pro Divadelní spolek Jirásek Nov% Byd&ov 
(2019).

16. 10. v 19:30 Pan Kaplan má t!ídu rád
Vlasteneck' divadelní spolek Vlastík, Vrchlabí

„Pan Kaplan má t#ídu rád” je p#íb"h o zdolávání 
neuv"#iteln%ch zákrut cizího jazyka ve t#íd" plné lidí, 
kte#í u& dávno p#ekro!ili $kolní léta.

Partne!i a sponzo!i p!ehlídky

Komterm a.s. Y�KAVALIERGLASS a.s. - Sázava Y�SteON s. r. o. Y�DASKO Stavebniny s.r.o.
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V(n)

Budete na slavnostním zahájení 20. ro(níku 
p$ítomen? 
Zahájení 20. ro!níku budu p"ítomen a myslím si, #e v$ichni 
kte"í se zú!astní zahájení budou rádi, #e se jubilejní ro!ník 
m%#e konat. P"edem musím pod&kovat organizátor%m
a sponzor%m, #e se jim poda"ilo 20. ro!ník uskute!nit.

Vzná%el se (z pohledu m'sta) nad uskute(n'ním jubilejního 
ro(níku Voskovcovy Sázavy otazník? Samoz$ejm' vzhledem
k v%eobecné nejistot', která letos kolem po$ádání v't%iny 
kulturních akcí panuje…
V této nejisté dob&, kdy nevíte jestli druh' den nevyjde vládní 
na"ízení, které divadelní p"ehlídku zru$í, je velmi slo#ité n&co 
p"ipravovat. M&sto a po"adatelé z "ad divadelního souboru byli 
rozhodnuti divadelní p"ehlídku zorganizovat i s tím, #e se kdykoli 
m%#e zru$it.
V'$íte, !e si ani letos nenechají diváci p$ehlídku ujít?
20. ro!ník divadelní p"ehlídky si diváci ur!it& nenechají ujít. V&"ím, 
#e se zú!astní v hojném po!tu i p"es p"ípadná hygienická opat"ení, 
která budou muset b't zavedena. Ji# jsme si zvykli na rou$ky, 
rozestupy a podobn&, tak není d%vod se nezú!astnit. 
Plánujete se na n'jaká p$edstavení vypravit i Vy? 
Ano, ale je$t& nemám vybráno.
Co pro Vás kultura znamená?
Kultura p"edstavuje velik' souhrn znalostí, p"esv&d!ení, hmotn'ch
a duchovních hodnot, které lidstvo vytvo"ilo a neustále ho rozvíjí.
Doká!ete si p$edstavit sv't, ve kterém by divadlo 
neexistovalo? 
Ne. Nedovedu. Sv&t by byl ochuzen o skv&lé zá#itky.

  M&sto SázavaSt"edo!esk' kraj
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Vá#ení diváci,
pokud práv& dr#íte v rukou první !íslo oblíbeného p"ehlídkového 
plátku Vosk(n)oviny, m%#e to znamenat jediné – 20. ro!ník 
Voskovcovy Sázavy je tu! Velmi si vá#íme toho, #e jste i v této nelehké 
dob& zavítali do Kulturního domu a budeme tak moci spolu s vámi 
oslavit v'znamné jubileum p"ehlídky ochotnick'ch hudebních 
divadel, která si va$i pozornost jednozna!n& zaslou#í. V&"íme, #e vás 
leto$ní rozmanit' v'b&r inscenací zaujal a nevynecháte ani jedno
z následujících sedmi p"edstavení, proto#e sv&t bez divadla by byl…
a jak' vlastn&? Je v%bec mo#né si takovou realitu p"edstavit? Poj(me 
to prost"ednictvím Vosk(n)ovin zkusit zjistit a poptat se na$ich 
porotc%, divadelník%, ale i pana starosty. 
Divadlo má, na$t&stí, v mnoha lidsk'ch srdcích své pevné
a nenahraditelné místo. Pohodln& se usa(te, jedno práv& za!íná…
  

Na jubilejním ro!níku Voskovcovy Sázavy 
nemohou chyb&t ani Vosk(n)oviny, které ji# od 
roku 2016 ka#dému !tená"i poodkr'vají d&ní za 

scénou a p"ibli#ují jednotlivé sout&#ní soubory. I letos si 
budete moci p"e!íst zajímavé rozhovory, názory poroty !i 
divadelník% na shlédnuté inscenace nebo se dozv&d&t, jak 
obstálo dané p"edstavení u divák%. Va$e ohlasy na obsah 
p"ehlídkov'ch list% nebo shlédnutá p"edstavení uvítáme 
na e-mailové adrese vosknoviny@seznam.cz. V$echna 
vydání Vosk(n)ovin budou postupn& zve"ej)ována na 
webov'ch stránkách, facebooku DSJV a facebooku 
Voskovcovy Sázavy na odkazech:
www.divadlo-sazava.cz
www.facebook.com/dsjvs
www.facebook.com/voskovcovasazava

... p$ehlídka v tu!ce

Rozhovor se starostou m'sta Sázava,
Ing. Ivanem Koldcsiterem, IWE 
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redakce Nicole Miková, korektura Klára Sottnerová, fotograf Vladimír Trmal, gra!k Tomá" Kuchler, kreslí# Radek Tup$ 
kontakt: vosknoviny@seznam.cz

T % I  O T Á Z K Y  P R O  P O R O T C E
Proto!e je Voskovcova Sázava sout"!ní divadelní p#ehlídkou, neodmysliteln" k ní pat#í také porota, která jednotlivá p#edstavení 
shlédne, zhodnotí a v samotném záv"ru ocení nejlep$í herecké i p"vecké v%kony, ale také dal$í kategorie, tvo#ící nezbytné a d&le!ité 
sou'ásti ka!dé inscenace.
P#edsedou poroty je herec, re!isér, pedagog, dramaturg i dramatik, Václav Vesel%, kter% m"l p#íle!itost si tuto zodpov"dnou funkci 
vyzkou$et ji! v lo(ském roce. Ani Old#ich Randula, herec a  'len Divadelního souboru Ji#ího Voskovce, nejde do neznámého.
V porot" Voskovcovy Sázavy zasedne letos pot#etí. Naopak zcela novou tvá#í v porotcovském triu je Lubo$ Hombré D")átkovsk%, 
sázavsk% rodák a muzikant, kter% se nebál p#ijmout náro'nou v%zvu.
Ka!dému porotci jsme hned na úvod polo!ili t#i otázky. Jak se s nimi vypo#ádali?   

Václav Vesel!
Jak nyní, s ro"ním odstupem, vzpomíná# na svou 
první zku#enost v porot$ Voskovcovy Sázavy?
Byla to milá páte'ní setkávání v p#átelské atmosfé#e. 
Je$t" jednou d"kuji za pozvání a d&v"ru, které se mi 
dostalo i v leto$ním roce. Shrnul bych to t"mito slovy: 
P#íjemn% divadelní podzim hrající barvami r&zn%ch 

p#edstavení a her, nad$ením herc& a potleskem divák& – 
servírováno do hledi$t" pátek co pátek. Zm") pocit&, emocí, 
nastaven%ch zrcadel, smíchu i dojetí, a po zata!ení opony vkrádající 
se my$lenky a otázky, které z&stávaly tu chvíli, tu déle v hlav", aby se 
pak rozplynuly v h#ejiv% pocit uspokojení, radosti a $t"stí…
Líbí se Ti leto#ní skladba p%edstavení?
T"$ím se na ka!dé z nich. Leto$ní divadelní menu je plné
lah&dek – od klasiky v podob" inscenace Její pastorky(a, napln"né 

láskou, !árlivostí, touhou a nenávistí, Nemrtvé nev"sty podle 
p#edlohy *lmu Tima Burtona, p#es kabaretní vystoupení od 
Náplavky z Lysé nad Labem a ko'ovného Ad Hocu, po známé tituly 
Cesta kolem sv"ta za 80 dní 'i Pana Kaplana, co má t#ídu rád. Jako 
p#ídavek hra od dobronínsk%ch Zmatka#& a pro d"ti dezerty
v podob" Popelky a +ervené karkulky. O'ekávám skute'né 
divadelní pochutnání.
Doká&e# popsat, jak by vypadal sv$t, ve kterém by divadlo 
neexistovalo?
Vypadal by asi jako sv"t t"ch, kter%m je divadlo ukradené, pro n"! je 
nezajímavé, je jen pro „into$e“, nudné, slo!ité… cizí. Byl by to velice 
chud% sv"t. Sv"t bez iluzí, fantazie, radosti, pochopení, proz#ení, 
uv"dom"ní. Sv"t ochuzen% o v$echny ty pocity, které pro!ívají herci, 
re!isé#i, um"lci a jejich diváci, konzumenti kultury, symbolu 
národních identit.

Old%ich Randula
Jak bys sám sebe, jako&to porotce, popsal? Jak! jsi?
Obecn" jsem rád hodn%, mil%, rád chválím a oce(uji. Na v$em a na v$ech se sna!ím najít n"co pozitivního, umím ale
i poukázat na v"ci, které mi nesedí, nelíbí se mi nebo je nechápu. Velmi intenzivn" se v$emi ú'inkujícími pro!ívám celé 
p#edstavení, jako bych hrál s nimi, tak!e cítím bolest ka!dé chybi'ky, trapas „palmy” i dojetí p#i potlesku na otev#ené scén", 
a tak je ka!dé p#edstavení pro m" velmi vy'erpávající (smích). K nedostatk&m b%vám shovívav%, co m" ale spolehliv" roz'ílí 
je neskromnost.

Co je pro Tebe na hodnocení jednotliv!ch p%edstavení nejt$&#í?
V!dycky se mi t"!ko podává „konstruktivní zp"tná vazba”, jin%m slovem „kritika”. V"#ím toti! tomu, !e posláním poroty na podobn%ch 
p#ehlídkách je amatérské soubory povzbuzovat, poukazovat na to, co se jim povedlo a v 'em jsou dob#í, ocenit ten 'as a energii do 
p#edstavení vlo!ené. A ano, sna!ím se soubory i upozor(ovat na slabá místa nebo poukazovat, z pohledu „zasv"ceného diváka”, na 
mo!nosti vylep$ení, dal$ího zamy$lení se apod. Jen vnit#n" bojuji tam, kde jde vylo!en" o p#e$lap - kdy! si soubor vezme p#íli$ velké sousto 
nebo n"co zcela nezvládne 'i v n"'em „ujede”. Ale pova!uji za fér je upozornit i na takové aspekty, jen se v!dy sna!ím to tro$ku „dárkov" 
zabalit”. Pokud p#ede mnou ale sedí n"kdo, kdo n"co „zvoral” a je$t" je arogantní, pak se s dárkovou ta$kou ani neobt"!uji (smích).
Jak myslí#, &e by vypadal sv$t, ve kterém by &ádné divadlo nebylo? 
Tohle je moc hezká otázka. A dlouho jsem p#em%$lel, jak odpov"d"t. Já si myslím, !e by nás zachvátila p#í$erná nuda. Proto!e divadlem je
v podstat" v$echno, u 'eho jsme diváky a kde nás n"kdo jin% baví a rozptyluje tím,  !e n"co p#edvádí - a sami si p#edstavte, co v$echno se 
za tím skr%vá (sport, *lmy, televize, pouli'ní um"lci, cirkus...). A proto si myslím, !e sv"t bez divadla nehrozí, !e lidi si v!dycky najdou
zp&sob - jedni, jak d"lat p#edstavení, a druzí, jak se na n" dívat.

Lubo# Hombré D$'átkovsk!
Jak jsi dosud vnímal Voskovcovu Sázavu? 
Kdy! jsem jako totální mla,och chvíli s ochotníky 
hrál, tak m" ani ve snu nenapadlo, !e ta parti'ka 
„velk%ch d"tí“ ud"lá n"co tak velkého a zárove( 
dlouhodobého. Nikdy nebylo moc b"!né d"lat n"co 
zdarma pro ostatní ve svém volném 'ase. A v této $í#i 

u! to dle mého navíc p#estává b%t o tom koní'ku, kter% mají 
ochotníci rádi, ale za'íná nesmlouvavá a závazná práce, která se 
prom"ní v b#emeno. To b#emeno sice není vak se zla)áky, ale 
dozajista ud"lalo soubor pevn"j$í v kram-ecích, viditeln"j$í
a oblíben"j$í. Tak!e já vnímám Voskovcovu Sázavu jako ob") jedné 
veselé party pro ve#ejnost. Jako rozmotání takové Ariadniny nit", 
která jejich spoluob'any ka!d% podzimní pátek vyvede z nudy
a p#ivede k divadlu. Jeliko! jsou p#edstavení hojn" nav$t"vovaná, 
tak lze konstatovat, !e se jim to da#í nadmíru. Osobn" se nemohu 
chlubit, !e bych byl pravideln%m náv$t"vníkem v$ech p#edstavení, 
ale sna!ím se jich z ka!dé p#ehlídky pár vybrat a ty nav$tívit.
A proto!e mám letos tu 'est d"lat porotce, tak se mohu t"$it na 
v$echna p#edstavení bez v%mluv na nedostatek 'asu. 
Jak si p%edstavuje# své p(sobení v porot$? Na co se t$#í#, z "eho 
má# naopak obavy?
Ka!d% porotce je ve v%sledku tak n"jak za pitomce. Za chytrolína. 
Obávám se, abych $patn" formulovanou v"tou nezkazil n"komu 
radost z jeho práce. V divadle existují rozm"ry, které nelze m"#it. 

Musí se vycítit. Sice ctím více úsilí ne! samotn% v%sledek, ale také 
aforisticky #íkám: „Kdy! nebude herec plácat, zatleská divák.“ Tak!e 
ke ka!dé pat" pot#ebuji i tu hlavu. I kdy! jsem v porot" kv&li muzice, 
nehodlám bazírovat na technickém provedení. Zam"#ím se na to, 
zda jsou hudební pasá!e p#irozen%m prvkem hry, zda ji n"kam 
posouvají a zda nenaru$ují 'i nebo#í celkov% plán a téma. Vítám 
civilní projev a t"$ím se na autorské kousky. Profesionální divadla 
jsou dozajista skv"lá, ale z toho vzhlí!ení za'ne 'asem bolet za 
krkem. U ochotník& se mohu dívat zp#íma na „TO N.CO“ co u! 
profíci ze svého projevu dávno vyt"snili. 
Doká&e# si p%edstavit sv$t, ve kterém by divadlo nebylo? Jak by 
vypadal?
Obecn" ná$ sv"t je jedno velké divadlo. Sv"t, kter% znamená prkna. 
Tak jako v divadle 'i *lmu b%vá jeden re!isér a jeden scenárista
a spousty herc& a komparsu, kte#í plní p#edstavy jin%ch, tak i v !ivot" 
jsme v"t$inou ti herci, co mají v rodin" i v práci svého re!iséra
a scénáristu. M&!eme si myslet, jak jsme svobodní a jak si d"láme co 
chceme, ale popravd" jsou na$e !ivoty napsány u! jak se narodíme 
a v pr&b"hu jsou dal$í dráhy velmi 'itelné. Divadlo jako takové 
ned"lá nic men$ího, ne! !e zapomn"tlivému publiku opakuje 
obrazy tohoto sv"ta. Se v$í krásou i hnusem. A zp&sob, jak%m to 
ud"lá, m&!e b%t nudn% i burcující, m&!e vás rozesmát, rozplakat 
('ast"ji smíchy), ale také rozp#em%$let. Prost" si s divákem m&!e hrát 
dle libosti a zru'nosti. 
Tak!e ne, nedovedu si DIVADLO SV.T p#edstavit bez p#edstavení.  


