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Milí diváci,
je p!ed námi t!etí sout"#ní p!edstavení jubilejního ro$níku Voskovcovy Sázavy, se kter%m p!ijelo Ko$ovné divadlo Ad Hoc.
V aktuálním $ísle Vosk(n)ovin si ale budete moci p!ipomenout inscenaci z minulého t%dne.  „Nemrtvá nev"sta“ sv%m originálním nám"tem 
a nápadit%m zpracováním pot"&ila diváky, porotu i sázavské ochotníky, jejich# názory najdete na druhé stran" p!ehlídkového plátku, spolu 
s rozhovory se $ty!mi $leny Divadla Stodola.
Na titulní stran" nechybí ani druhá polovina „Rozhovoru na pokra$ování…“ Zde'ka Kotzotová, $lenka DSJV Sázava, vypráví o za$átcích 
p!ehlídky ochotnick%ch hudebních divadel.

Co bylo porotou vysloveno a nem!lo by zapadnout, tentokrát k"p#edstavení „Nemrtvá nev!sta”
Old#ich Randula
Jestli#e Divadlo Máj v prvním p!edstavení Voskovcovy Sázavy sáhlo po klasice z 19. století, pak Divadlo Stodola ve druhém 
sout"#ním p!edstavení zvolilo jako p!edlohu klasiku století 21. a hnalo svou ambici je&t" dál: rozhodli se toti# na jevi&t" 
p!enést animovanou hororovou pohádku „Mrtvá nev"sta” Tima Burtona. Ji!íkov&tí si vzali za cíl divadeln" ztvárnit pletky 
sv"ta mrtv%ch se sv"tem #iv%ch v$etn" osobit%ch animovan%ch postav a temného záhrobního prost!edí, co# jsem si, 
up!ímn", moc nedokázal p!edstavit. „Mrtvou nev"stu“ si navíc pamatuji jako sm"sici hororu, dramatu, komedie, fantasy
a mnoha dal&ích #ánr(. Tak#e jsem byl velmi zv"dav a trochu se bál.

Soubor své p!edstavení pojmenoval jako „Nemrtvá nev"sta“, tak#e jsem spí&e o$ekával, #e p(jde o n"jak% druh „p!ed"lávky“ – parodii, 
p!edstavení, je# bude toliko „na motivy“, anebo si t!eba vyp(j$í zápletku a kolem ní rozehrají vlastní divadlo. K mému údivu v&ak &lo
o ztvárn"ní p(vodního animovaného )lmu pomocí $ist" divadelních prost!edk(.
A povedlo se nadmíru! Musím p!iznat, #e soubor Divadlo Stodola mne v mnoha sm"rech nechal koukat s otev!en%mi ústy (co# na&t"stí za 
rou&kou nebylo vid"t). Ohromila mne scéna – p(sobivá, p!ímo )lmová a p!itom velmi jednoduchá. Hra barevn%ch sv"tel, mlhy a „bo*ák(“ 
dokonale vytvo!ila magické a zárove' nesmírn" variabilní prost!edí, v n"m# se neustále hem#ily hlavní postavy a kde p!estavby probíhaly 
„za pochodu“. Vyrovnané byly herecké v%kony v&ech postav, je# byly navíc oble$eny do nápadit%ch kost%m(. A nadchla mne choreogra)e 
– návrhem i ztvárn"ním.
Radoval jsem se obzvlá&t" z drobn%ch gag( a h!í$ek, je# na p!edstaveních pova#uji za velmi cenné. A v(bec se mi to celé moc líbilo a &el 
bych zas – p!edstavení to bylo rozhodn" nemrtvé.

Rozhovor na pokra$ování…
Druhá $ást rozhovoru se Zde'kou Kotzotovou, $lenkou Divadelního souboru Ji!ího Voskovce, která v roce 2000 stála 
u zrodu Voskovcovy Sázavy. V minulém $ísle byl rozhovor p!eru&en ve chvíli, kdy Zde'ka vzpomínala, jak náro$né 
bylo nult% ro$ník p!ipravit…
(... pokra!ování z minulého !ísla) 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. Zahajovalo divadlo Dostavník z P!erova hrou „Perly Hod#i 
Nasredina”, p!edstavení to bylo povedené, p!esto m"lo jednu chybu. P!i&lo se podívat jen dvacet divák(. A tak jsme 

se p!ed druh%m a ka#d%m následujícím p!edstavením oblékli do kost%m(, vzali bubínky, kytary a procházeli Sázavou, zpívali a zvali 
diváky do divadla. Náv&t"vnost se za$ala zvy&ovat. Dal&í ro$ník jsme zlep&ili propagaci, zavedli diváckou sout"# a losování divák( 
p!ed p!edstavením, a# jsme „nau$ili" diváky do divadla chodit. Sázaváci se na p!ehlídku tak t"&í, #e nás ji# v $ervnu zahrnují dotazy, 
jaká p!edstavení se budou na podzim na p!ehlídce hrát.
Stala se v pr%b!hu n!kterého z ro$ník% neo$ekávaná událost, na kterou bylo nutné rychle reagovat? 
Na jednu událost, kdy mi bylo opravdu ouzko, se pamatuji. Tenkrát mi ve $tvrtek vedoucí souboru zavolal, #e v pátek nep!ijedou, 
nebo+ p!edstavitel hlavní role je v nemocnici a alternovat jej nemohou. Co te*, diváci p!ipraveni, lístky prodány a objednány ve$e!e 
pro soubor. Je&t" #e máme dobré vztahy mezi soubory a na&e p!ehlídka má i mezi soubory dobr% zvuk, volala jsem od jednoho 
souboru k druhému, a# jsem jeden soubor „ukecala" a náhradní p!edstavení sehnala.
Ani Tebe na záv!r nemine otázka, zda si doká&e' p#edstavit, jak by vypadal sv!t bez divadla…
N"co by mu ur$it" chyb"lo, divadlo dává mo#nost zapojit fantazii, stát se na chvíli n"k%m jin%m, vid"t své vlastní chyby. Ur$it" se 
vám p!i sledování divadelního p!edstavení n"kdy stalo, #e ve vás rezonovalo, jo tak to je... tak se to d"je... tak se ten chová...,
a hudební divadlo je navíc krásné „pro oko i ucho”. Sv"t bez divadla je pro m" nep!edstaviteln%.
 

Lubo' Hombré D!(átkovsk)
Divadlo Stodola mi p!ipravilo velmi milé 
p!ekvapení v podob" p!edstavení „Nemrtvá 
nev"sta“. Tim Burton toti# pat!í mezi mé 
nejoblíben"j&í re#iséry a jeho dvorní skladatel 
Danny Elfman je bezesporu jedním
z nejorigináln"j&ích a nejrozpoznateln"j&ích 

autor( )lmové hudby sou$asnosti. Jeliko# jsem dle názvu 
„Nemrtvá nev"sta“ o$ekával spí&e parodii na temnou ukrajinskou 
rozprávku, byl jsem p!ekvapen, #e &lo o pom"rn" v"rné uchopení 
Burtonovy p!edlohy. A to je u amatérského divadla více ne# 
odvá#n% po$in, proto#e Burtonova tvorba rozhodn" není 
stravitelná pro ka#dého. Naopak p!ímo evokuje po vyhran"nosti 
diváka a ze hry rovnou vy!azuje realisty a materialisty.
Geniální hudba originálního soundtracku doprovázená 
ozvu$en%mi zp"vy herc( m"la na ochotnické divadlo velmi dobré 
technické zázemí. A p"vecké v%kony si nijak nezadaly
s originálem, a to i v t"#k%ch pasá#ích stylizovan%ch do drajvu 
sv"tov%ch muzikál(. Nikdo ze zp"vák( zbyte$n"
nevy$níval, nikdo nepokulhával. A vyrovnanost jsem cítil

i v choreogra)ck%ch prvcích, kdy chvilková nesynchronizovanost 
pohyb( byla spí&e v%hodou, ne# n"$ím, nad $ím
bych se pozastavil. Ka#d% pohyb m"l své místo v celku i v rytmice 
scén.
Neskute$n" p(sobivou a vkusnou vizuální stránku ($esky: pastva 
pro o$i) podpo!ila skv"lá scéna i kost%my, a technické provedení 
barevn%ch sv"tel a um"lého kou!e bylo u# jen vítanou t!e&ni$kou 
na dortu. 
Cokoliv kritizovat by vycházelo pouze z mé urputnosti najít za 
ka#dou cenu kaz. Pro m" se jednodu&e jednalo u amatérského 
divadla o nadpr(m"rn% zá#itek, a to po v&ech stránkách. Ké# by
i z profesionálních divadel cákala v&emi sm"ry taková soudr#nost 
a nad&ení. A #e se nepletu, potvrdila i ve$erní diskuse s tímto 
sympatick%m spolkem. 
Osobn" bych na záv"r cht"l podotknout, #e p!edstavení je více 
ne# vhodné pro d"ti a mláde#. A já jsem litoval, #e tam nejsou mé 
d"ti, které „Mrtvou nev"stu“ vysloven" milují.  Ono to poslání, #e 
se mrtv%ch bát nemusíme, ale je t!eba dát si pozor na #ivé, to svou 
vypovídací hodnotu neztratí pravd"podobn" nikdy. A je skv"lé, 
#e se p!edává dál.



Divadlo Stodola je souborem p!sobícím od roku 2000, a"koli první zmínka o p!vodním „Spolku 
"tená#sko – p$veckém“ se datuje ji% k roku 1893. Název souboru vznikl v dob$, kdy kv!li rekonstrukci 
Kulturního domu za"ali ochotníci z Ji#íkovic zkou&et ve stodole.
„Nemrtvá nev!sta“ je originální jevi&tní adaptací na motivy animovaného 'lmu „Mrtvá nev$sta“ Tima 
Burtona. Mladík Viktor, syn obchodník! s rybami, se má o%enit s Viktorií z rodu aristokrat!. Shodou 
ne&(astn)ch náhod slo%í sv!j svatební slib dívce, která u% není mezi %iv)mi a rozto"í tak podivuhodn) 
koloto" událostí (nejen) ve sv$t$ mrtv)ch…

Zbo%*uji p#edlohu a myslím si, 
%e dne&ní p#edstavení naprosto 
naplnilo má o"ekávání. 
Nádhera!
Nejvíce bych na p#edstavení 
ocenila jeho choreogra'ckou 
stránku a nádhernou, %ivou, 
barevnou, funk"ní a fungující 
scénu.
Ve h#e byla naprosto unikátní 
scéna a choreogra'e. Tyhle dv$ 
slo%ky, podle m$, vykreslily 
atmosféru celého p#edstavení. 
Líbily se mi i vyrovnané zp$vy
a herecké v)kony. Na v&ech 
hercích bylo znát, %e mají dobré 
re%ijní vedení a %e um$j!
V!bec jsem si nedovedla 
p#edstavit, %e by bylo mo%né 
tak v$rn$ a plnohodnotn$ 
p#enést animovan) 'lm na 
jevi&t$.
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Va&e ohlasy na novinky, obsah 
p#ehlídkov)ch list! nebo 
shlédnutá p#edstavení uvítáme 
na tradi"ní e-mailové adrese 
vosknoviny@seznam.cz .
V&echna vydání V(n) budou 
postupn$ 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 Ond#ejem Buchtou a spolure"isérem a autorem 
choreogra$í Markem %udomou (na fotogra'i vlevo)
Pro& jste se rozhodli pro hru na motivy animovaného $lmu?
OB: P#i&lo mi to jako dobr) nápad (smích). Tim Burton se mi v%dycky líbil, tak jsem si 
#íkal: „Sakry&, to by v!bec nebylo &patn).“ Hlavn$ za"al v divadle vznikat velk) 

tane"ní potenciál a chu( zpívat, a v této h#e byla p#íle%itost.
M%: Je to n$co úpln$ jiného, ne% se hraje v ochotnick)ch divadlech – muzikál, fantasy styl, s mrtvolami... 
To nikdo ned$lá. Cht$li jsme ud$lat n$co, na co nebudou diváci p#ipraveni.

Rozhovor s Blankou Buchtovou, p#edstavitelkou 'erva a Nikolou 
Rybovou (na fotogra'i vpravo), p#edstavitelkou Pavouka Vdovy
Jak jste se dostaly k divadelnímu souboru?
BB: Já jsem kade#nice, tak%e jsem se k souboru dostala tak, %e jsem za"ala "esat 
herce.

NR: A já p#es svou sestru, která v souboru hrála. P#ed osmi lety pot#ebovali n$koho práv$ do „Nemrtvé 
nev$sty“. V té dob$ jsem tancovala, tak jsem si #ekla, %e bych zkusila tan"it i divadeln$. P!vodn$ jsem jen 
tan"ila beze slov a postupn$ jsem p#ebrala roli.

Kolik repríz má „Nemrtvá nev!sta“ za sebou?
OB: +ekl bych, %e máme p#es "ty#icet repríz, 
proto%e jsme to hrávali hodn$.
M%: „Nev$stu“ jsme hrávali t#i, "ty#i roky, pak jsme 
m$li pauzu a jiné projekty, a tak p#ed rokem jsme ji 
obnovili.
OB: Máme velk) soubor a skon"ili „Rebelové“, které 
jsme u vás také hráli, a mnoho lidí z!stalo 
nevyu%it)ch. Proto%e jsme nem$li po#ádnou 
derniéru „Nev$sty“, tak se zdálo jako dobr) nápad 
na rok ji obnovit a pak ud$lat slavnostní derniéru, 
spálit kulisy…
M%: … jenom%e zasáhl covid, zderniérovat jsme 
nestihli, a tak jsme tady (smích).
Co ka"dého z vás na h#e baví nejvíc?
OB: Konec (smích). M$ nejvíc v%dycky pot$&í, kdy% 
klapne vizuální slo%ka, co% je nejv$t&í úskalí, 
kamkoli jedeme.
M%: Mou nejoblíben$j&í "ástí je „moon dance“, 
kdy% se nev$sta poprvé dostane na sv$t, nadechne 
se jako %ivá a u%ívá si to.
Prozradíme &tená#(m, "e jste museli d!lat 
n!jaké úpravy, abyste v(bec mohli v Sázav! 
vystoupit. Co bylo t#eba narychlo #e)it?
M%: Chyb$l nám herec, p#edstavitel Pastora 
Notora, kter) hraje zárove* i Smr(áka.

OB: Navíc to byl jedin) herec, kter) hrál postavu od 
za"átku a d$lal hodn$ p#estaveb.
M%: Ten klí"ov) "lov$k, kter) byl ve h#e od za"átku 
a v&echno v$d$l, najednou nebyl. Rozd$lili jsme 
jeho úlohu mezi dv$ osoby – jednu hereckou
a druhou, která d$lá p#estavby.
OB: Potom jsme trochu m$nili vizuální stránku, 
zjednodu&ovali jsme sv$tla, abychom byli schopni 
hru nachystat rychleji.
Se scénou ale manipuluje více lidí. Pomáhají 
v)ichni herci?
M%: Jen ti nadaní na stavebnice (smích). T#eba krb 
nedoká%e p#estav$t ka%d)…
OB: Kdo se nebojí p#isk#ípnout si prsty, tak m!%e 
d$lat s „transformerama“. Ale vícemén$ zapojit se 
musí v&ichni.
Doká"ete si p#edstavit sv!t, ve kterém by 
neexistovalo divadlo?
OB: Jo, já si ho doká%u p#edstavit. U% bych m$l 
hotovou fasádu na baráku, na dvo#e pergolu, 
vy#ízené v&echny zakázky a s rodinou bychom 
jezdili na dovolenou (smích).
M%: To já bych zmago#il! M$ divadlo dr%í p#i 
smyslech, ne% kdybych m$l jen práci a #voucí 
miminko doma, pot#ebuji se odreagovat
(smích).

Jak* vztah máte ke sv*m zví#ecím rolím?
BB: Já velice v#el), proto%e u% ji hraji hodn$ dlouho. 
Na chvíli jsem p#eru&ila kv!li mate#ské, ale pak 
jsem se k roli vrátila. U% to mám tak prochozené, %e 
si to spí& u%ívám a m!%u se projevovat tak, jak se
v b$%ném %ivot$ projevovat nem!%u.
NR: Já jsem roli p#evzala po své sest#e, která u%
s námi nehraje. M$la jsem to okoukané, tak%e pro m$ 
bylo jednoduché nasko"it. Tahle role je ale náro"ná 
na pohyb, a tak m$ v%dycky stra&n$ bolí nohy.
A co kost*m? Ned!lá vám problémy?
BB: Já jsem si, abych pravdu #ekla, odva#ila kolena! 
Te, u% se tak "asto po kolenou neplazím, ale 
sna%ím se spí& chodit normáln$. Mám chráni"e, ale 
ani ty u% mi nepomáhají. Dost jsem si protrp$la, ten 
kost)m je hrozn) (smích). 
NR: Já mám na sob$ tu velkou chlupatou kouli, v té 
je hodn$ teplo. Nem!%u dát ruce k sob$ a p#es 
kuklu moc nevidím, tak%e se ob"as netrefuji vzadu 
do &ál. Chlupy mám neustále v puse a v o"ích, 
tak%e je to skv$l) kost)m (smích).

Kolik &asu vám zabere p#íprava – lí&ení, 
oblékání?
BB: V&ichni to musíme stíhat rychle, do na&ich 
zví#ecích kost)m! musíme b)t v pár vte#inách 
oble"ené, proto%e mezitím je&t$ tan"íme jako 
mrtvolky. Já do toho vskakuji sno%mo.
Jak* máte v b!"ném "ivot! vztah k &erv(m
a pavouk(m?
BB: Ur"it$ záporn). Kdy% jsem poprvé vid$la "ervy 
ve zka%eném jídle, tak jsem se hodn$ ot#epala.
NR: V b$%ném %ivot$ mi malí pavou"ci nevadí, 
vezmu je klidn$ do ruky. Na v$t&í pavouky si u% 
rad$ji beru kapesník, ale nemám problém je 
vyhazovat d$tem ze stan! nebo ven z okna.
Doká"ete popsat sv!t bez existence divadla? 
Jak by vypadal?
NR: -ed$, smutn$, "ern$…
BB: Lidé by byli a% moc v realit$, a to ned$lá 
dobrotu. Divadlo pomáhá uniknout do jin)ch 
sv$t!.
NR: A my, exhibicionisté, bychom nem$li co d$lat.

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

Jak to vidí divadelníci...


