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Vážení diváci,
vítáme vás na druhém představení Voskovcovy Sázavy. Během čekání na začátek dnešní inscenace „Edith“ od DS BLIC z Ostrožské 
Nové Vsi, si můžete přečíst rozhovor s novým vedoucím zdejšího divadelního spolku, případně spolu s Vosk(n)ovinami zavzpomínat 
na „Charleyovu tetu …“, kterou zahráli minulý pátek členové právě DS Jiřího Voskovce Sázava.  
Jistě vám neunikly dvě novinky, které letos Vosk(n)oviny připravily pro své čtenáře. Tou první je soutěž pro pozorné diváky, ve které 
můžete vyhrát hodnotnou cenu. Informace k soutěži naleznete níže.  
Druhou novinkou, barevnou a nepřehlédnutelnou, je spolupráce navázaná se ZŠ Sázava. Žáci prvního i druhého stupně v prvních 
týdnech přehlídky malují obrázky vyjadřující jejich pohled na divadlo. Pokusíme se o nemožné, a sice vybrat z množství nádherných 
a nápaditých výkresů pár nejzdařilejších, které otiskneme na titulní straně každého čísla Vosk(n)ovin. Velké poděkování od nás
ale patří všem žáčkům i jejich paním učitelkám. 

I dnes budete mít možnost otestovat svou 
diváckou pozornost. Po shlédnutí 
představení nezapomeňte ve foyer divadla 

vyplnit soutěžní kupón, na kterém naleznete otázku 
prověřující, zda jste věnovali dostatečnou pozornost 
všemu, co se na jevišti dělo. 
Malá nápověda pro čtenáře Vosk(n)ovin: Dnes buďte 
ostražití během kabaretního vystoupení.
Zúčastnit soutěže se můžete po každém pátečním 
představení. Ze všech správných odpovědí bude
21. října 2022, během závěrečného večera, vylosován 
výherce permanentky na příští ročník Voskovcovy 
Sázavy. Čím více správných odpovědí budete mít
ve slosování, tím větší šanci na výhru získáváte. 
Správná odpověď na otázku z minulého týdne: 2  

Soutěž pro pozorného diváka

Rozhovor s vedoucím Divadelního souboru 
Jiřího Voskovce, Tomášem Kuchlerem
Koncem února letošního roku ses stal novým 
vedoucím souboru. Jak tuto pozici vnímáš?
Zatím se pomalu rozkoukávám, jsem ve vedení 
souboru nový a zjišťuji, co je k chodu divadla 
zapotřebí i co všechno je nutné zařídit v rámci 

jednoho představení. Vidím do zákulisí toho zákulisí (smích).
Je to funkce náročná a zodpovědná. 
Jak dlouho jsi členem souboru?
Poprvé jsem se sázavským souborem hrál před šestnácti lety
v Baladě pro banditu. Poté jsem měl desetiletou pauzu
a k souboru se opět připojil v obnovené Baladě. Následovala role 
v Hrobce s vyhlídkou a nyní jsem vedoucím souboru. Pořád bych 
ale byl raději na jevišti (smích). 
Máš i nějaký svůj herecký sen?
Rád bych si vyzkoušel Tru�aldina ze hry Sluha dvou pánů. Nemůžu říci, že je to přímo má vysněná role, ale lákalo by mě jednou si ji zahrát. 
Ačkoli teprve sbíráš zkušenosti, máš už se souborem nějaké plány do budoucna?
Plánů existuje celá řada (smích). Například bychom se rádi letos zúčastnili Noci divadel, která proběhne 19. listopadu. Spolu s mými 
souborovými kolegy připravujeme program, který bychom chtěli při této příležitosti divákům nabídnout. 
Čili by sis přál, aby soubor nepracoval aktivně jen na celovečerních představeních, ale zapojoval se i do dalších akcí?
Ano, dá se to tak říct. Hrajeme si také s myšlenkou, že bychom od ledna do května zvali do Sázavy jedno ochotnické představení měsíčně, 
které by nebylo podmíněno hudební složkou tak, jako tomu je na Voskovcově Sázavě. Diváci by měli i možnost zakoupení předplatného 
na tato představení.  
Kolik času ti zabírá například organizace přehlídky?
Voskovcova Sázava je hlavním bodem náplně mé vedoucovské činnosti. V současnosti neúčinkuji ani v jedné ze dvou aktuálních her, 
mohu se tedy soustředit hlavně na ni. Co se organizace týče, je přehlídka kapitolou sama o sobě, připravit ji není jednoduchá záležitost.
Je třeba oslovit sponzory a porotce, sestavit program, připravit propagaci, zajistit hladký chod pátečních večerů a mnoho dalších věcí 
vyžadujících součinnost celého souboru. Jde o spoustu práce, na kterou naštěstí nejsem sám.  
Nesmíme opomenout také téma spolupráce s městem, která je pro soubor důležitá. 
Máme velkou výhodu, že spadáme pod město, které naši činnost, a kulturu jako takovou, podporuje. Pracovnice na městě jsou velmi 
vstřícné a s veškerou administrativou, do které se stále ještě dostávám, mi pomáhají. Zásadním pozitivem pro fungování souboru je přístup 
do divadla, kde máme zázemí a možnost zkoušet přímo 
na jevišti. 
Co bys vzkázal divákům?
Chtěl bych jim poděkovat. Za to, že chodí do divadla, 
mluví o něm a podporují ho. My, jako divadelníci, můžeme 
dát divadlu první poslední, ale pokud výsledek naší práce
a snahy nedoputuje k divákovi, postrádá to smysl. 

Divadelní společnost Jablonský
Proč muži neposlouchají
             a ženy se nevyznají v mapách
Muži a ženy jsou odlišné bytosti. 
Mnohé vztahy mezi nimi končí 
špatně, protože muži nechápou, proč 
se ženy nemohou chovat jako muži
a ženy očekávají, že se jejich muži 

budou chovat stejně jako ony. Hra možná překvapivým, avšak 
humorným způsobem vysvětlí důvod existence napětí
a rozepří mezi příslušníky obou pohlaví a pokusí se najít
i způsob, jak se s nimi vypořádat. Přijďte s námi do divadla odhalit 
tajemství, proč muži neposlouchají a ženy se nevyznají
v mapách, a už se nikdy nebudeme muset za nic omlouvat.
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Jak to vidí děti ...

Zuzanka, 2.A, ZŠ Sázava

… pozvánka na příští týden



Divadelní soubor Jiřího Voskovce, Sázava je soubor s historickými kořeny sahajícími do druhé poloviny 
19. století. Novodobá historie souboru se píše od roku 1982, kdy se odpoutala skupina mladších 
divadelníků, která se zaměřila spíše na hudební komedie a přejmenovala se na Divadelní soubor Jiřího 
Voskovce. Aktuálně v souboru aktivně působí cca 25 divadelníků, kteří připravují jak hry hudební, tak 
činoherní. Soubor se pravidelně účastní krajských přehlídek, odkud přiváží nejedno ocenění.
Charleyova teta … je příběhem studentů Charleyho a Jacka, kteří chtějí požádat své vyvolené o ruku. 
Příjezd Charleyho bohaté tetičky z Brazílie chtějí využít pro legalizaci setkání s děvčaty. Tetička se opozdí,
a tak studenti donutí spolužáka Babbse, aby se přestrojil a v úloze tetičky jim kryl záda. Hra je doplněna
o scény barových umělkyň s písněmi z pera Milana Štědry.

Jiří Škoda
Představení bylo zábavné, divák 
si jistě přišel na své.
Oldřich Randula
Myslím, že to bylo hezké, milé
a zábavné představení. Nějaké 
mouchy se na něm najít dají, ale 
na čem ne. Byl jsem spokojený. 
Kristýna Urbanová
Líbil se mi zpěv, všem to hezky 
společně ladilo. Také jsem byla 
spokojená. 

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 a 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
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Rozhovor s režisérem představení, Martinem Kováříkem
Proč jsi sáhl po hře Charleyova teta?
To téma se mi odjakživa líbilo, už když ho hrál Burian nebo Lipský. Zaujala mě zápletka, 
kterou je záměna osob. 
Co tě inspirovalo k dopsání dějové linky odehrávající se v baru U Charleyho?
Kolega z Českého Krumlova, profesionální dramaturg, se mě zeptal, co připravuji a když 
jsem odpověděl, že Charleyovu tetu, řekl: „Jé, to je stařešina, s tím už bych na jeviště 

nešel!“ (smích). Rozhodl jsem se hru aktualizovat a posunout blíž směrem k dnešní době, k modernímu 
divákovi. Vymyslel jsem dějovou linku vykřičeného domu, který vznikl díky dědictví tetičky. Vysloužilé 
dámy si v něm vypráví o svém dobrodinci Charleym, který je tam celý život zaměstnával. Jde o mezičlánek 
mezi dnešní a tehdejší dobou. Především to ale byla příležitost si zazpívat. Nosnou myšlenkou celého 
baru byl fakt, že jsme hudební soubor.

Tvé role v Charleyově tetě mají zcela odlišné 
charaktery. Která z dam se ti hraje lépe?
Samozřejmě mě víc baví bar, ten je lepší, v něm si 
roli víc užívám (smích). Je tam legrace, diváci se 
smějí, také myslím, že nám, ženám, to moc sluší
v kostýmech, které jsou trochu odvážné.
Neměla jsi právě z kostýmu trochu obavy?
Chvílemi jsem si říkala, jestli to nebude odvážné
až moc. Co jsem ale slyšela ohlasy, nikomu
to nepřipadalo ordinérní nebo vulgární, takže mě 
obava pustila.  
A také se v barových scénách zpívá. Jaký máš
k hudbě vztah?
Pozitivní, ráda si zazpívám. Myslím, že náš soubor 
na hudební hry má a hra těmi písničkami značně 
získala. Scény z baru jsou hodně barevné, efektní
a mají spád. 
Zpěv jsi i studovala? Víme totiž, že zpíváš
v hudebním triu Sekundičky.
Ano a teď i se Sklepními psy, začali jsme zpívat 
rokenrol. Zpěv jsem ale nestudovala, jen zpívám 
odmalička a provází mě celým životem. Nastoupila 
jsem na střední pedagogickou školu jako učitelka 
mateřské školy a u té je předpoklad, že umí hrát

na nějaký hudební nástroj i zpívat. Je to koníček, 
který mohu uplatnit v profesním životě, v divadle
 i v různých hudebních uskupeních.
Představitel Francise Chesneyho je tvým 
partnerem. Jaké to je, potkávat se na jevišti?
Je to dobrý, nevadí mi to (smích). Doma spolu 
zkoušíme, abychom si třeba upevnili text. Musím 
být opatrná v kritice, připomínky musím říkat jen 
velice citlivě (smích).
Platí to i obráceně?
Musím říct, že on ke mně moc připomínky nemá 
(smích). Možná, že je citlivější, než já (smích).
Tím ale neříkám, že by nebyl dobrý. Moc se mi líbí, 
jak to hraje.
Máš i ty pro diváky nějaký vzkaz?
Hlavně, ať chodí do divadla a mají nás rádi! Tím,
že sedí v hledišti nám ohromně pomáhají, je 
úžasné, jak reagují. Až při prvním setkání hry
s divákem se doopravdy vidí, jak bude představení 
fungovat. Teprve pak si můžeme udělat představu, 
co hrajeme dobře, kde se diváci budou smát
a na co naopak nereagují tolik, jak jsme čekali. 
Člověk má v tu chvíli trému, ale je to tréma
k dobrému.  

Věříme, že diváky zaujala nápaditá scéna. Jak 
vznikala? Kdo za ní stojí?
Přinesl jsem do divadla náčrtek a obětavý Láďa 
Kalaš s Milánkem Chocholou se do scény pustili. 
Vyrobili vše, včetně točícího se disku ve stole nebo 
pojízdného piana, které musí jezdit přes prkna
i koberec. Jediné, co se oproti původnímu návrhu 
liší, je lustr. Měl viset nad stolem, ale zrušili jsme ho.
Cítíš se lépe na jevišti v roli herce nebo režiséra?
Po prodělání covidu je mi už bližší režie.  Zhoršila se 
mi paměť, a tak se text musím před každým 
představením učit znovu (smích). Původně jsem
v Charleyově tetě hrát neměl, role byla myšlená
pro jiného kolegu.

Co jsi vnímal jako největší oříšek? 
Přesvědčit sedmdesátiletého Milánka, aby hrál 
pětadvacetiletého studenta (smích). Byl to trochu 
oříšek, musel jsem mu připomínat, aby se moc 
nezamýšlel, nehrál rozvážně jak je úměrné jeho 
věku, ale aby zrychlil a dal do toho trochu „ajfru“. 
Jak jste ale mohli vidět, byl úžasný. Nechal
se dokonce ostříhat a obarvit.
Jaké jsou tvé režijní plány do budoucna?
Zatím žádné nemám. Předpokládáme, že budeme 
dva roky hrát tohle představení. Pak se uvidí. 
Co bys vzkázal divákům? 
Bavte se. Nepřemýšlejte, bavte se (smích). 

Výsledky hlasování
líbilo
líbilo s výhradami
nelíbilo
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Rozhovor s Halinou Brošovou, představitelkou dvojrole Charleyovi tety
a barové umělkyně
Ztvárňovala jsi už v minulosti nějakou dvojroli?
Charleyova teta … není první hrou, ve které mám více rolí. Třeba v Cestě kolem světa jsme 
hráli všichni hned několik postav. I v Hašlerovi jsem hrála Zdeničku a vojáka.
Baví tě to?

Většinou je to náročné. Především, když hrajeme v jiném divadle, kde není takové úžasné zázemí jako 
máme v Sázavě, šatny jsou daleko nebo nejsou vůbec. Ve hře Hašler… jsem se převlékala z role vojáka, 
který měl dlouhé kalhoty a přilbu do dámy se sukní, parukou, kloboukem, bolerkem, vějířem
a rukavicemi. To byly nervy a stres. V Charleyově tetě je ale času na změnu role dost, takže mi to vůbec 
nevadí.

Jak to vidí porota...
Voskovcova Sázava je sice 
přehlídkou nepostupovou, ale 
soutěžní, proto potřebuje 
porotu. Přestože její složení
se v jednotlivých ročnících 
většinou mění, některá jména 
se v ní objevují opakovaně.
S ohledem na hudební 
zaměření přehlídky je třeba mít 
v porotě odborníka na hudbu, 
další členy naší poroty tvoří 
osobnosti, které mají bohaté 
zkušenosti s divadlem, ať již 
jako herci nebo režiséři.
Být porotcem je velká čest
a zodpovědnost zároveň. Jsme 
rádi, že letos v porotě zasednou 
Kristýna Urbanová, Jiří Škoda
a Oldřich Randula. Vosk(n)oviny 
vám vždy na tomto místě 
zveřejní jejich krátké hodnocení 
předešlého představení.


