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Vá"ení diváci,
setkáváme se na druhém sout#"ním ve$eru Voskovcovy Sázavy. V zákulisí jsou ji" p!ipraveni ochotníci z Divadla Stodola Ji!íkovice.
Vy ale nyní, spolu s Vosk(n)ovinami, máte p!íle"itost ohlédnout se za p!edstavením, které divadelní p!ehlídku minul% pátek zahajovalo.  „Její 
pastorky&a” v podání pra"ského Divadla Máj nasadila la'ku opravdu vysoko, nebo' zabodovala u divák( a získala si i odbornou porotu. 
Hodnocení dvou ze t!í porotc( si m("ete p!e$íst na titulní stran#.
Leto)ní novinkou Vosk(n)ovin je rubrika „Rozhovor na pokra$ování…” V tom prvním, se Zde&kou Kotzotovou, se vrátíme a" k po$átk(m 
Voskovcovy Sázavy.  

Co bylo porotou vysloveno a nem!lo by zapadnout, tentokrát k"p#edstavení „Její pastorky$a”
Old#ich Randula
„Její pastorky&a” je pom#rn# ponur%m p!íb#hem z konce 19. století, kdy tehdej)í doba a lidé m#li svá tabu, spole$ností 
neakceptované jevy a extrémní !e)ení pro p!ípady v%skytu t#chto jev(. V „Její pastorkyni” jde o neman"elské dít# jako
o spole$ensky nep!ijateln% jev, a o tajnou vra"du tohoto dít#te jako extrémní !e)ení, je" má zú$astn#né uchránit p!ed 
hanbou, odsouzením a exkomunikací. Ale nemyslím si, "e bych se m#l no!it do anal%zy p!edlohy nebo se zam%)let nad 
poselstvím díla – mn# jde spí)e o to, jak se souboru poda!ilo s touto látkou pracovat.
P!ed p!edstavením jsem si kladl otázky. Pro$ si toto dílo v(bec zvolili? Co to dnes komu m("e !íct? Na$ opra)ovat 

neaktuální témata? Bude se soubor sna"it p(vodní pojetí modernizovat a p!iblí"it sou$asnosti, co" mne napl&ovalo obavami? Nebude 
to p!edstavení nudné, kdy" u" je tak „ohrané“? Nebude to pro re"iséra nebo herce „p!e)lap“?
Divadelník(m z Máje Praha se v)ak naprosto poda!ilo dosáhnout cíle: sv%m pojetím, zcela klasick%m a pracujícím toliko s upraven%m 
textem, sv%mi skv#l%mi hereck%mi v%kony, jednoduchou scénou, slad#n%mi kost%my, bezchybn%m hudebním doprovodem
a dokonale ponurou atmosférou trvající po celé p!edstavení, umo"nili divákovi soust!edit se ne na pom#rn# jednoduchou tragickou 
zápletku, ale spí)e na lidské city a pocity, na jejich strachy a p!edsudky, na to, jak%ch $in( jsme schopni ve své omezenosti, 
zabedn#nosti, nesná)enlivosti, ale i ve svém strachu a poní"ení $i pod vlivem jin%ch, ctihodn%ch i zavr"eníhodn%ch pohnutek.
Poda!ilo se jim vtáhnout diváky do d#je – a to je z mého pohledu klí$ové. Jak je z!ejmé – i m# dokázali p!im#t sledovat v%voj událostí
a vyhodnocovat charakter postav a jejich $in(, namísto zapisování poznámek o chybkách nebo sledování $asu. A mít na konci 
p!edstavení jen velmi málo poznámek v mém bloku – to zna$í v%razn% úsp#ch (smích).
Za m# tedy potlesk a dík za skv#lé otev!ení leto)ní Voskovcovy Sázavy.

Rozhovor na pokra%ování…
Rozhovor se Zde&kou Kotzotovou, $lenkou a here$kou Divadelního souboru Ji!ího Voskovce v Sázav#, kterého byla 
dlouhá léta také vedoucí. Zde&ka, jako"to jeden z hlavních po!adatel(, stála u samotného zrodu Voskovcovy Sázavy 
a organizovala i následujících devatenáct ro$ník(. Bez jejího p!i$in#ní by jen t#"ko existovala Voskovcova Sázava tak, 
jak ji známe a milujeme. Jaké byly za$átky dnes ji" oblíbené a pevn# zako!en#né hudební p!ehlídky?   
Jak vznikla prvotní my&lenka uspo#ádat v Sázav! divadelní p#ehlídku? 
První my)lenka uspo!ádat v Sázav# p!ehlídku amatérsk%ch divadel nás p!epadla dlouho p!ed uskute$n#ním nultého 

ro$níku, ale ukázalo se, "e $inoherních p!ehlídek je dost a po!adatelé mají problém s obsazením a náv)t#vností t#chto p!ehlídek. 
Hudební amatérská p!ehlídka v)ak chyb#la. A tak jsme v roce 2000 p!ipravili nult% ro$ník, to pro p!ípad, "e by se po!ádání p!ehlídky 
nepovedlo.
Vzpomene& si, jak náro%né bylo nult' ro%ník p#ipravit?
Za$ali jsme zji)'ovat náro$nost takové p!ehlídky z pohledu *nancí, náro$nost na organizaci, zji)'ovali jsme kontakty na amatérská 
divadla, která mají hudební p!edstavení, jak to jinde d#lají s propagací p!ehlídky a co soubor(m obvykle poskytují. Nikdo z nás si 
nedovedl p!edstavit, kolik práce a $asu po!ádání takové p!ehlídky znamená. A pak p!i)el první pátek a první p!edstavení…

(pokra!ování v dal"ím !ísle) 

Václav Vesel' 
Po celou dobu plynulo p!edstavení „Její 
pastorky&a” s naprost%m tichem divák( v hledi)ti. 
Nep!i)lo jich mnoho. Mo"ná ze strachu. Ze strachu 
z d#je ponurého p!íb#hu? Ne, ne. Spí) ze strachu
z proticovidov%ch opat!ení a nejisté koronavirové 
situace. A pak se to stalo! Byl konec a strhl se 

frenetick% potlesk. A hodn# up!ímn%. Vd#$n%. Uctiv%. +edesát 
dlaní bylo tak hlasit%ch, proto"e vyjad!ovaly díky protagonist(m 
prvního sout#"ního p!edstavení 20. ro$níku Voskovcovy Sázavy, 
p!ehlídky hudebních divadel. Najevo to diváci dali i hlasováním, 
kdy v krabicích s nápisy „nelíbilo“ a „líbilo s v%hradami“ po!adatelé 
nena)li ani jeden lístek.
Z Kutné Hory jsme v ten ve$er byli v sázavském divadle vlastn# 
dva. Já v porot# a duch autorky Gabriely Preissové, která se
v Kutné Ho!e p!ed 158 lety narodila. A její rukopis byl v inscenaci 
cítit i po tak drahné dob#. I kdy" je téma neman"elského dít#te
a svobodn%ch matek samo"ivitelek také soudobá zále"itost, a to 
pom#rn# $astá, na d#din# to b%val tehdy h!ích hodn% opovr"ení. 
Pro uv#dom#ní si posunu doby, tehdej)í morálky a dne)ních 
spole$ensk%ch konvencí bylo p!íjemné sledovat takov% p!íb#h 
„pro pam#tníky“. Jsem za to vd#$en a d#kuji Jaroslavu Kode)ovi, 
"e p!i úprav# textu a re"ii nesáhl po soudobém ztvárn#ní, ale 
zachoval situace v$etn# slováckého ná!e$í, ponurosti, 

dramati$nosti. A herci pod jeho vedením to zvládli na v%bornou. 
Udr"et se v tomto módu muselo b%t náro$né i na soust!ed#ní
a psychiku. Mnoho srandy p!i zkou)kách asi neza"ívali. Po 
p!edstavení jsem se herc( ptal, jestli p!i studování inscenace 
netrp#li depresemi a jak se po zkou)kách emo$n# kur%rovali. 
Popsali mi to u" s humorem. Po $ty!ech desítkách repríz není
divu.
P!es to celkem vysoké $íslo akté!i dr"í nastavené tempo a d#lají 
poctivé herecké !emeslo. Nebojí se dramatick%ch pauz, 
nep!ehrávají herecké situace, které by k tomu mohly svád#t. 
Nevid#li jsme ani hurónskou opileckou scénu +teva, p!ehnan% 
"árliv% v%pad Laca s no"em proti tvá!i Jen(fky, ani Kostelni$ku 
coby )ílenou vra"edkyni $erstv# narozeného neman"elského 
dít#te, kterého se zbavila pro Jen(f$inu lep)í budoucnost.
Podobn#, jako byl p!íjemn% záv#r, byl p!íjemn% i za$átek 
p!edstavení. V nápadité a p!ehledné scén# se v úvodu se)li 
v)ichni ú$inkující, v$etn# muzikant(. Hudební doprovod d#je, 
p!edev)ím v dramatick%ch situacích, pomáhal divák(m násobn# 
emo$n# vnímat chvíle, p!i kter%ch mrazilo.
P!edstavení se zdálo hodn# t#"ké, ale konzumace byla p!íjemná. 
B%t to jídlo, z(stalo by le"et je)t# dlouho v "aludku. Mn# tohle 
divadlo z(stalo je)t# pár dní le"et v hlav# a vzpomínky na n#j se 
mi je)t# $as od $asu derou na mysl.
A te, si dáme Nemrtvou nev#stu …



Divadlo Máj Praha vzniklo v roce 1956, kdy se se!lo n"kolik ochotnick#ch nad!enc$, kte%í m"li pot%ebu 
vyslovit se ke spole&enskému d"ní, a zalo'ilo divadelní soubor MAJ. Název byl kryptogramem: Malé 
Avantgardní Jevi!t". (as si vy'ádal prodlou'ení „á&ka“ a vznikl tak sou&asn# Máj. 
zdroj: www.divadlomaj.cz 
„Její pastorky!a“ je drama od Gabriely Preissové, je' m"lo premiéru roku 1890. Od Jen$fy, schovanky 
uznávané Kostelni&ky, se její mil# )tevo odvrátí v okam'iku, kdy je poran"na na tvá%i. Ve zru!ení 
plánované svatby mu nezabrání ani v"domí, 'e s ním mladá dívka &eká dít"…
Dramatick# p%íb"h o ne!*astné lásce, neman'elském dít"ti, hr$zném &inu a velké vin", si získal 
celosv"tov# v"hlas p%edev!ím díky Janá&kov" opernímu zpracování.

Líbila se mi p%edstavitelka 
Jen$fy, ke které jsem si ale 
musela najít vztah. Nebyla mi 
hned jednozna&n" sympatická, 
ale postupem &asu se mi její 
hereck# projev, kter# byl 
takov# syrov#, such#, stra!n" 
zalíbil. Hrála tak, jako by se 
sna'ila potla&it svoje city, úpln" 
jsem jí v"%ila.
Bylo zajímavé, jak protahovali 
dramatické scény tím 
ml&ením, které bylo p%esn" na 
hran" - o dv" vte%iny déle a u' 
by nevypadalo dramaticky, ale 
spí!e jako neznalost textu.
Krásn" pojatá byla role 
Kostelni&ky.   
Velmi vyda%ené drama,
s p"kn#mi hereck#mi v#kony
v hlavních rolích.
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Va!e ohlasy na novinky, obsah 
p%ehlídkov#ch list$ 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

redakce Nicole Miková, korektura Klára Sottnerová, fotograf Vladimír Trmal, gra!k Tomá" Kuchler, kreslí# Radek Tup$
kontakt: vosknoviny@seznam.cz
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Rozhovor s re"isérem p#edstavení „Její pastorky!a“, panem Jaroslavem 
Kode$em
Nejste stál%m &lenem divadla Máj, jak jste se k re"ii tohoto souboru dostal?
Vedoucí souboru m" po'ádala o spolupráci. M"li souborové v#ro&í, !edesát let,
a proto'e v"t!inou hrají pohádky, tak si na celove&erní hry úpln" netroufali. 
Jak byste sám sebe jako re"iséra popsal? 
(ím jsem star!í, tím chci b#t d$sledn"j!í. Chci v"t!í pokoru od herc$, ale nejsem 'ádn# 

usurpátor, to v$bec ne. Dokonce o mn" %íkají, 'e jsem a' moc hodn#.
„Její pastorky!a“ je klasika, kterou uvád'lo, &i 
stále uvádí, mnoho divadel. Vid'li jste n'jaké 
nastudování? Inspiroval jste se? 
Já jsem jich vid"l! Kdy' ale hráli tuhle hru
v Divadle na Vinohradech, tak jsem na ni zám"rn" 
ne!el, proto'e jsme ji zrovna studovali
i my. Naposledy jsem vid"l operu. 
Zasahoval jste do p(vodního textu?
Hodn". Krátil jsem, také upravoval ná%e&ní v#razy, 
které by v dne!ní dob" u' nikomu nic ne%ekly, 
sna'il jsem se pro n" najít n"jaká synonyma. Ten 
text je p$vodn" ke t%íhodinové inscenaci a my 
jsme ji stihli za hodinu a &tvrt. 
Jak% máte k p(vodnímu textu vztah? 
Já Preissovou miluju, a v$bec &eskou klasiku mám 
rád. A pak si myslím, 'e po%ád je o &em hrát - i 
dneska. 

Va$e „Její pastorky!a“ m'la premiéru v roce 
2017, do&kala se tedy jist' mnoha repríz. 
Prozradíte kolika? 
Kdybychom mohli tenhle rok hrát, tak by bylo 
repríz p%es padesát, ale te, jich je asi
!esta&ty%icet.
Plánujete se souborem pracovat i do 
budoucna?
Ano, od ledna jsme domluveni na dal!í
spolupráci. 
Doká"ete si p#edstavit, jak by vypadal sv't, 
kdyby neexistovalo divadlo?
Myslím si, 'e to ani není mo'né, proto'e ani' si to 
kolikrát uv"domujeme, tak divadlo hrajeme
i mezi sebou, v civilu. Pat%í k na!emu 'ivotu
a nepot%ebuje ani 'ádné kulisy. Divadlo bude 
v'dycky. 

Hrajete tedy p#evá"n' v pohádkách. Jak% je to 
pocit, sko&it z pohádky do dramatické hry?   
Je pravda, 'e takovou roli jsem dostala poprvé
v 'ivot". Jsem optimistick# &lov"k, tak'e jsem 
v"t!inou dostávala role vesnick#ch holek, Ká&i 
nebo dvorních dam, p%ípadn" roli Náhody, která 
provázela a spojovala celou pohádku. To m" v'dy 
bavilo, p%i!lo mi, 'e hrát takové veselé role je mé 
poslání. Kdy' si m" pan Kode! vybral do role 
Kostelni&ky, nemohla jsem uv"%it, 'e bych já n"co 
takového mohla hrát. Ze za&átku i pan Kode! %íkal, 
'e uvidíme, jestli to p$jde (smích). Pak jsem se ale 
do té role zamilovala. Vzhledem k tomu, 'e v „Její 
pastorkyni“ hodn" hraji i se svou dcerou 
(p!edstavitelka Jen"fy, pozn. red.), tak jsem m"la 
mo'nost hodn" zkou!et i doma. Te, Kostelni&ku 
hraji ráda, i kdy' to byl pro m" naprost# protiúkol.
Není pro Vás dramatická role, navíc takového 
rozsahu, psychicky náro&ná?
Myslím, 'e se mi to hraje dob%e, proto'e jde o roli, 
do které se jen na chvilku v'iji. Nejsem to já, ale 
Kostelni&ka. Kdy' odehrajeme, tak jsem to zase já, 
Má!a.  
Jak jste na tom hudebn'?
Já nemám hudební vzd"lání, v rodin" jsem jediná, 
která na nic nehraje (smích). Ob&as si ráda 
zazpívám, ale nejsem vylo'en" zp"va&ka. Mám 

rad"ji, kdy' nemusím zpívat sóla, proto'e z t"ch 
jsem nervózní, ze sólového zp"vu mám respekt. 
D"ti jsou velmi hudebn" nadané. Ve h%e vystupuje 
i moje druhá dcera, která hraje ve sboru zp"va&ek. 
D"ti jsou nadané po tatínkovi, ne po mamince 
(smích).
Kolik z Va$eho volného &asu v'nujete divadlu?
To se li!í podle toho, v &em zkou!ím. Stává se mi, 'e 
t%eba hostuji v jiném souboru, to mám pak dv" i t%i 
zkou!ky do t#dne. Momentáln" jsem ale 'ádné 
hostování nebrala a v"novala se zkou!ení na 
pastorkyni naplno. I kdy' u nás v souboru jsme 
mezitím nazkou!eli u' dv" pohádky. P%ipravovali 
jsme „Perníkovou chaloupku“, kde hraji Je'id"dka, 
co' je stra!n" komická role, moc dob%e se mi hraje. 
Kostelni&ka a Je'id"dek jsou dv" úpln" jiné roviny, 
ale ob" role si u'ívám a t"!ím se na n"! )koda, 'e se 
te, tak málo hraje…  
A dovedete popsat sv't, ve kterém by "ádné 
divadlo nebylo?
Pro m" divadlo znamená stát se na chvíli jin#m 
&lov"kem. I kdy' se jdu podívat na p%edstavení, tak 
se op"t stávám n"k#m jin#m, dostanu se do hry 
jako její sou&ást, jako divák. Pro m" je divadlo 
mnohem víc ne' televize. Neznám skoro 'ádn# 
seriál, rad"ji se setkávám s 'iv#m herectvím, a* u' 
jsem na jevi!ti nebo v hledi!ti.

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

Rozhovor s Marií Weigrichtovou, p#edstavitelkou role Kostelni&ky
Prozradila byste &tená#(m Va$i hereckou minulost?
K divadlu jsem se dostala tak, 'e jsem si cht"la v sedmnácti letech ukrátit dlouhé chvíle
v Praze a kamarádka m" p%ihlásila. P%edtím jsem nem"la 'ádnou hereckou zku!enost, 
ale prob"hl konkurz (v Divadle Máj, pozn. red.), na kterém jsem byla vybrána do role 
Oslice. )lo o takovou malinkou roli, mn" se ale v té pohádce moc líbila role Kohouta 
Kokr'níka. K mému !t"stí p%edstavitelka Kokr'níka ot"hotn"la a já si ho zahrála. Byla to 

ú'asná role, na kterou vzpomínám jako na svoji první, proto'e tu Oslici jsem ve -nále v$bec nehrála.

Jak to vidí divadelníci...


