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Vážení diváci, 
velmi rádi vás opět vidíme usedat do hlediště! Děkujeme vám, že jste 
přišli společně s námi zahájit 21. ročník Voskovcovy Sázavy. Přehlídka 
ochotnických hudebních divadel se po roční pauze vrací v plné síle
a spolu s ní také Vosk(n)oviny, které jsou připraveny vám i letos 
přinášet zajímavé novinky, informace či rozhovory (nejen) s režiséry 
a herci, jejichž prostřednictvím budete moci nahlédnout do zákulisí.    
O bohatý program na následujících sedm pátečních večerů
se postarají divadelní soubory v Sázavě dobře známé i ty, které 
budou usilovat o vaši přízeň poprvé. Věříme, že si žádné představení 
nenecháte ujít. Svou přítomností, pozorností, smíchem a potleskem 
dokážete z herců vydolovat to nejlepší. 
Navíc, budete-li jednotlivá představení sledovat pozorně, získáte 
možnost vyhrát permanentku na Voskovcovu Sázavu 2023. Více 
informací k nové soutěži se dočtete níže na této straně.

Sledujete divadelní představení opravdu 
bedlivě? Vosk(n)oviny přináší soutěž, ve které 
můžete svou diváckou pozornost otestovat

a – při troše štěstí – ji proměnit v hodnotnou výhru.
Pravidla jsou jednoduchá: shlédnete a užijete si páteční 
představení. Po jeho skončení ve foyer divadla vyplníte 
soutěžní kupón, na kterém naleznete otázku prověřující, 
zda jste opravdu věnovali pozornost všemu, co se
na jevišti dělo. Soutěžní kupón s vaší odpovědí vhodíte 
do připraveného boxu a… to je vše. 
Budete-li divákem nejen pozorným, ale také 
pravidelným, můžete se soutěže zúčastnit až šestkrát, 
jednou po každém pátečním představení, a zvýšit tak 
vaši šanci na výhru. Během závěrečného vyhlášení 
výsledků Voskovcovy Sázavy bude ze všech správných 
odpovědí vylosován výherce získávající permanentku
na příští, již 22. ročník přehlídky! 
Protože si opravdu přejeme, abyste v soutěži uspěli, 
nabídneme vám na tomto místě vždy malou nápovědu, 
která prozradí, čeho se bude aktuální otázka týkat…
… začneme rovnou nápovědou k dnešnímu 
představení Charleyova teta…: Všímejte si �nančních 
transakcí odehrávajících se na jevišti. 

Soutěž pro pozorného diváka

Rozhovor s Mgr. Vladimírem Dvořákem, 
starostou města Sázava
Jako starosty města, které je pořadatelem 
Voskovcovy Sázavy, se Vás nemůžeme nezeptat
na Váš vztah k divadlu. 
Mám velký vztah k umění obecně. Divadlo mám rád, 
od alternativních scén až po Národní divadlo. Snažím 

se být v obraze. Mám rád i jiné druhy umění.
Jaké například?
Mám rád malířství, možná proto, že sám malovat neumím.  Od malička jsem studoval muziku, ke které mám blízko a které jsem se aktivně 
věnoval. Teď se snažím přenášet tento vztah i na děti.
Hrajete tedy na nějaký nástroj?
Jsem pianista, studoval jsem klavír a na pár dalších nástrojů jsem se naučil hrát sám, ovládám například kytaru, zkrátka nástroje, do kterých 
se nemusí foukat (smích). 
Sázavští ochotníci fungují pod městem, což není obvyklé. Jak tuto spolupráci ze své funkce vnímáte? 
To, že v Sázavě funguje divadelní soubor je skvělé! Myslím, že je jedině dobře, když má člověk čas a chuť věnovat se po práci dalším 
činnostem, ať už sportuje, hraje divadlo nebo dělá muziku. Kvituji, že máme místní divadelníky a jejich fungování pod městem beru jako 
logickou formu spolupráce, protože všichni divadelníci potřebují například prostory ke zkoušení a zázemí, které město může poskytnout. 
Viděl jste některé z inscenací našich divadelníků? 
Viděl. Musím říct, že když jdu v Sázavě do divadla, chodím víceméně na místní.
A na jevišti, coby herec, jste nikdy nestál?
Ale ano, ve škole tenkrát vedla paní Justová dramatický kroužek, do kterého jsem chodil. Myslím, že jsem začínal jako princ v pohádce,
ale rychle se přišlo na to, že mé divadelní umění není zas tak dobré, nakonec jsem hrával menší role (smích).
Je něco, co byste si přál vzkázat divákům?
Ať určitě navštěvují představení. Mám pocit, že covidová doba, která tu byla, nás trošičku oddělila, dříve se chodilo na koncerty a do divadel 
ve větší míře. Vzkázal bych jim, ať v hojném počtu chodí za kulturou.

14. 10. v 19:30 Jedno jaro v Paříži
aneb Krvavá Henrieta

DS Stodola, Jiříkovice
„Grandiózní minimuzikál“, je příběhem lásky a vraždy z dob, kdy Evropa 
tančila valčík. Vlastní podstatou děje, který se odehrává v Paříži roku 
1914, je rekonstrukce soudního procesu, v němž je manželka ministra 
�nancí Roberta Caillarda obviněna z vraždy šéfredaktora časopisu Figaro. 

21. 10. v 19:30 Sherlock Holmes - Zrození zla 
Suchdolský divadelní spolek  SUD

Napínavá komedie pro celou rodinu.  Přijďte se podívat, jak slavný 
detektiv se svým nerozlučným přítelem očistí anglický venkov od 
zločinných záměrů jednoho z nejra�novanějších padouchů.

Před samotným představením proběhne slavnostní vyhlášení výsledků 
soutěžní části Voskovcovy Sázavy. Přijďte si zrekapitulovat průběh 21. 
ročníku a zjistit, které představení si získalo největší přízeň diváků.

voskovcova sázava dětem
18. 9. v 15:00 Nejvzácnější věc pod  Sluncem

Divadlo KRAB
Jak to asi dopadne, když se do 1 princezny zamilují 3 princové?
Čas se někdy vleče a jindy zas běží, jak s větrem o závod. Pohádka o 
království, magických předmětech a hlavně o lásce. 

9. 10. v 15:00 Pochodem ŤAP!
Pohadlo aneb Pohádkové kukadlo

Dobrodružná pohádka o tom, že každý může být kamarád a každý 
může být užitečný. Co všechno se může stát, když se zvířátka ze ZOO 
rozhodnou, že se vrátí domů do Afriky? Překonají vše, co jim dlouhá 
cesta nachystá? Stanou se z nich opravdoví kamarádi?

9. 9. v 19:30 Charleyova teta ...
DS Jiřího Voskovce, Sázava

Příběh o tetičce v tomto netradičním pojetí začíná v baru u Charleyho, 
kde si vysloužilé umělkyně, pro zkrácení dlouhé chvíle, vyprávějí 
zážitky z mládí jejich dobrodince, pana Charleyho Wykehama ...

16. 9. v 19:30 Edith
DS BLIC, Ostrožská Nová Ves

Představení inspirované životem slavné šansoniérky Edith Piaf,  které se 
pokusí proniknout do hloubky její duše a poodhalit z ní střípky radostí, 
trápení či tužeb. 

23. 9. v 19:30 Proč muži neposlouchají
a ženy se nevyznají v mapách
DS Jablonský, Jindřichův Hradec

„Muži a ženy jsou rozdílné bytosti. Ani lepší, ani horší, prostě jiné. Mozek 
muže a ženy funguje podstatně jinak. A to je příčinou  většiny problémů 
mezi pohlavími.“ Kontaktní komedie, která vám poradí, jak předcházet 
partnerským  krizím. 

30. 9. v 19:30 Jacobowski a Stjerbinski
Rádobydivadlo, Klapý

Road-play o Židovi Jacobowském a antisemitském plukovníkovi 
Stjerbinském, kteří prchají před nacismem z okupované Francie v roce 
1940 a současně soupeří o ženu „Madam la  France“, s množstvím 
židovských anekdot ...

7. 10. v 19:30 Krásné  obrázky
z Hrozného života

DS Náplavka, Lysá nad Labem
Autorská  divadelní  komedie, která oživuje, a to doslova, vědecké 
úspěchy i životní osudy orientalisty Bedřicha Hrozného, který získal 
světovou proslulost rozluštěním řeči Chetitů.

program přehlídky
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Jak to vidí děti ...

Anička, 3.C, ZŠ Sázava



Zadní strana Vosk(n)ovin se již od počátku jejich vzniku věnuje ohlížení. Ve zpětném zrcátku se díváme na jednotlivá odehraná 
představení nebo rekapitulujeme průběh přehlídky. Dnes se ohlédneme za uplynulou sezónou Divadelního souboru Jiřího 
Voskovce, která byla velmi úspěšná. Souboru se podařilo uvést hned dvě premiéry – komedie Dokonalá svatba a Charleyova teta ... 
Začátkem roku došlo ke změně ve vedení souboru. Nicole Miková, která se stala maminkou malé herečky Nicolky, se aktuálně 
naplno věnuje své roli životní a předala vedení do rukou Tomáše Kuchlera. Na rozhovor s ním se můžete těšit v příštím čísle 
Vosk(n)ovin. 
Dokonalá svatba již byla v Sázavě uvedena dvakrát, Charleyovu tetu čeká druhé uvedení na domácím jevišti právě dnes. Věříme,
že většina našich čtenářů (a věrných diváků) již obě inscenace viděla, a tak je připomínáme pouze ve stručnosti.

Vaše ohlasy na novinky, obsah přehlídkových 
listů nebo shlédnutá představení uvítáme
na tradiční e-mailové adrese:
vosknoviny@seznam.cz 
Všechna vydání V(n) budou postupně 
zveřejňována na webu, facebooku DS Jiřího 
Voskovce a též na facebooku přehlídky 
Voskovcova Sázava na odkazech:
www.divadlo-sazava.cz
www.fb.com/dsjvs
www.fb.com/voskovcovasazava

redakce Nicole Miková, Klára Sottnerová, gra�k Tomáš Kuchler, fotograf Vladimír Trmal
kontakt: vosknoviny@seznam.cz

V E  Z P Ě T N É M  Z R C Á T K U

… a co dál?
Ačkoli divadelníci zcela jistě počítají s tím, že obě úspěšné inscenace zůstanou
na repertoáru ještě dlouho, diváky určitě zajímá, zda chystají i něco nového. Snad 
můžeme prozradit, že soubor nebude zahálet ani v této sezóně, ačkoli nyní je prioritou 
organizace přehlídky Voskovcova Sázava, na jejímž zajištění se podílí celý soubor. Další 
aktivity spolku se začnou připravovat po skončení přehlídky. Sázavští divadelníci
se zapojí do projektu Noc otevřených divadel, jehož desátý ročník proběhne
19. listopadu 2022. Na tento největší divadelní svátek soubor pro své diváky chystá 
milé hudební překvapení. Předvánoční čas patří zejména dětem, a tedy nesmí ani
v našem divadle chybět mikulášská pohádka. V plánu je i nazkoušení vánoční hry,
ale je otázkou, zda se to vzhledem k ostatním aktivitám podaří realizovat.
Děkujeme vám, že svým potleskem a smíchem nás stále podporujete a motivujete!

partneři a sponzoři přehlídky
Medimat inko, s.r.o. ��Brtek, s.r.o. ��Josef Režný ��Sport Resort Nenudímse s.r.o. �
Nielsen Admosphere, a.s. ��Erik Geuss ��Sázavská Kozlovna ��Petr Švec ��Kemp CÍL �
Míla Geussová ��MUDr. Gübelová ��MUDr. Šedová ��Hostinec za vodou ��Jan Kovačka �
Pohřební služba Navrátil ��Human Records, s.r.o. ��Střechy Novotný s.r.o. �
Papírnic tví  Pok lop -  Procházka ��Zdena Kotzotová ��Marcela Vondrová �
Martina Štědrová ��Cukrárna Jitka Lonská ��Květiny-dárky Ilona ��STEON, s.r.o. � 
Jakub Balihar ��DASKO Stavebniny, s.r.o. ��Petr Kovačka ��Václav Veselý ��manželé Štědrovi ��

Dokonalá svatba
Dokonalá svatba je veleúspěšná situační komedie Robina Hawdona 
o tom, jak snadno a rychle se z pečlivě naplánované svatby může 
stát stále více se komplikující sled jen obtížně řešitelných situací. 
Ženich Bill se po rozlučce se svobodou, ze které si nic nepamatuje, 
probouzí ve svém novomanželském apartmá, a navíc v posteli
s úplně cizí dívkou. Zatímco ve vedlejším pokoji se nevěsta už 
chystá, Bill, krásná neznámá, ženichův nejlepší přítel Tom a hubatá 
pokojská rozpoutají hru plnou záměn a výmluv. Aby vše bylo ještě 
složitější, vstupuje do děje šílená matka nevěsty a cholerický ředitel 
hotelu, a dokonalá svatba se pro všechny zúčastněné mění
v dokonalé peklo. 
Hra je nastudována v překladu Jana Šotkovského. Sázavští 
divadelníci úspěšně reprezentovali Sázavu na dvou krajských 
přehlídkách, v Neratovicích a v Boleradicích, kdy si z obou přivezli 
mnoho ocenění, zejména za scénu, herecké výkony či režii.
Na přehlídce Mrštíkovo divadelní jaro v Boleradicích získali dokonce doporučení na národní přehlídku Krakonošův podzim.  

Charleyova teta ...
Jedná se o netradiční pojetí příběhu, který začíná v baru
u Charleyho, kde si vysloužilé umělkyně vyprávějí zážitky z mládí 
jejich dobrodince, pana Charleyho Chesnye. Klasické provedení 
Charleyovy tety je rozmluvou umělkyň a písničkami z pera Milana 
Štědry doplněno ještě několikrát. Nabízí tak nový náhled
na Charleyho příběh, který podá diváku zvídavému nové skutečnosti 
a diváku neznalému i klasické pojetí toho nejlepšího, co J. B. Thomas 
ve svém díle napsal. 
Studenti Charley a Jack chtějí požádat své vyvolené o ruku. Shodou 
okolností má Charleyho navštívit bohatá tetička z Brazílie. Její příjezd 
chtějí využít pro legalizaci setkání se s děvčaty, jelikož v té době bylo 
nepřípustné, aby se počestná dívka sešla s hochem o samotě. Tetička 
se s příjezdem opozdí, a tak studenti donutí spolužáka Babbse,
aby se přestrojil a kryl jim záda v úloze tetičky. Celý příběh se však 
zkomplikuje nejen pozdním příjezdem pravé tety.

premiéra: 27. 10. 2021   počet repríz: 11

premiéra: 8. 4. 2022     počet repríz: 3


