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Vážení diváci, 
rádi vidíme, že jste i dnes zavítali do divadla. Než zahájíme druhou soutěžní polovinu přehlídky, pojďte spolu s Vosk(n)ovinami opět 
zavzpomínat na minulý pátek. Tentokrát jsme vyzpovídali režisérku hry o vztazích mezi ženami a muži a také dva hormony, které
za rozdíly mezi pohlavími mohou…
A nezapomeňte se mrknout na nápovědu k dnešnímu zadání soutěže pro pozorného diváka.

DS Náplavka Lysá nad Labem
Krásné obrázky z Hrozného života
Jedná se o obrázky ze života světového orientalisty 
Bedřicha Hrozného, ale rozhodně nečekejte historickou 
přednášku! Naopak – milou, hravou a originální formou je 
rozehrán jeho životní příběh za využití humoru
a nadsázky v běžných životních situacích. Budeme mít 
možnost sledovat komické lidské charaktery, které
se během staletí nemění. Jeden zdánlivě obyčejný lidský

a vědecký příběh je inscenován pro současné publikum s důrazem na pohyb, rytmus
a v doprovodu živě hrající kapely.

Rozhovor s Oldřichem Randulou, členem odborné poroty
Jaký jsi porotce? 
Vždy jsem nervózní za celý soubor, který hraje, čili po představení jsem rozhodně nejunavenější člověk v celém divadle 
(smích). Za všechny to moc prožívám, ale porotcování mě baví, dělám to rád.   
Zasedáš v porotě VS pravidelně. Má to nějaký vliv na Tvé vnímání jednotlivých představení?
Jsem náročnější, jen tak nějaké představení mě neuspokojí. Musím se také už trochu nutit, abych byl schopný ocenit třeba
i dobrou snahu, která nevyšla. Vždy se ale vrátím k uvědomění si, že jsou divadla lepší a horší a je potřeba to tak brát.

Jak to vidí děti ...

Soutěž pro pozorného diváka
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… pozvánka na příští týden

Mariana, 5.B, ZŠ Sázava 

I dnes máte možnost zúčastnit se soutěže, která testuje vaši 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. 
Pro čtenáře Vosk(n)ovin máme připravenou nápovědu k dnešnímu kolu:
Vzpomeňte si na hodiny zeměpisu, zejména na začátku představení.

Soutěž probíhá 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 ve slosování mít, tím 
větší šanci na výhru získáváte. 
Správná odpověď na otázku z minulého týdne: 12

divadlo – prach
přehlídka – bikiny
scéna – hysterie 
zkouška – oheň
premiéra – nervy

nápověda – prskání (smích)
letadlo – letadlo? Poplach na palubě.
zákulisí - šeptání 
hudba – vlny 
derniéra – hostina (smích)

Když jsme u těch horších divadel… dělá Ti problém sdělit 
kritiku?
Mně se špatné věci říkají obecně velmi těžko. Kdysi se v rámci 
Voskovcovy Sázavy hrálo jedno nejmenované představení,
ve kterém opravdu nebylo za co chválit. S Jirkou (předsedou poroty, 
pozn. red.) jsme si na něj vzpomněli a shodli se, že bychom se neradi 
dostali znovu do podobné situace, protože chceme být hodnou 
porotou. Nechceme z ní udělat formalitu typu: „Jé, vy jste báječní, 
přijeďte zase.“, to určitě ne. Záleží nám na tom, aby se soubor něco 
dozvěděl a poznal, že se na něj dívají lidé, kteří divadlu trochu 
rozumí. Rád volím takovou zlatou střední cestu – upřímně sdělit,
co si myslím, ale ubrat na místech, kde by to mohlo ublížit. 
Nastala nějaká situace, která Tě třeba zaskočila?
Dokáže mě spolehlivě vytočit, když jsou lidé stojící proti mně
a poslouchající hodnocení arogantní, což se mi stalo asi jednou 
nebo dvakrát. Když odehrají něco, co za moc nestálo a tváří se jako 
mistři světa s výrazem: „Jen se vykecej, my už chceme jet domů.“ 
To mě dokáže vytočit a odbourat zábrany. 
Ačkoli jsi členem DSJV Sázava, aktivně se momentálně ani
na jedné ze dvou uváděných her nepodílíš. Proč? 
Kdysi jsem si bral pauzu kvůli dětem, protože divadlo zabere hodně 
času. Ani nemám na mysli zkoušky v týdnu, jako víkendy, kdy
se jezdí a hraje. Začal jsem se přistihovat, jak mě štve už jen to,
že soubor pořád nějaké štace organizuje… a to je špatně. Divadlo
se má dělat pro radost, a ne pro nas… rozzlobení. Uvědomil jsem si, 
že tomu tolik času už nechci dát. Teď je dětem, pravda, dvanáct
a třináct, nějaká doba uběhla. Musím ale upřímně říct, že odchodem 
Ály (mnohaleté vedoucí souboru, pozn. red.) pro mě soubor ztratil 

takového svého ducha. Ála byla mou spřízněnou duší, užívali jsme
si společné hraní a najednou tam není…
O návratu tedy stále neuvažuješ?
Možná je to věkem nebo nevím čím, ale v současné době jsou věci, 
kterým věnuji čas raději. Abych se zkusmo vrátil zpět do toho 
kolotoče a zase se přistihl, že jsem naštvaný… na to už je pak pozdě, 
protože bych měl zodpovědnost vůči ostatním. Chybí mi to, divadlo 
jsem měl vždycky moc rád, ale je to věc, kterou si zatím odepřu.
Chystáš se ale zapojit do projektu Noc divadel.
To je takový mysteriózní projekt, řekněme (smích). Bude to pro náš 
soubor poprvé, nikdo moc nevíme kdo, co, kdy, jak, proč a kde 
(smích). Ale jo, do toho se rád zapojím. Na něco dlouhodobějšího
a pravidelnějšího to zatím nevidím. 
Přál by sis vzkázat něco divákům?
Vzkázal bych jim, aby hlavně chodili do divadla, protože každé 
představení je vstupem do jiného světa. Atmosféra divadla
je nenahraditelná a kdo do něj nechodí, velmi se ochuzuje.

Střílíme si z poroty…
Každý porotce byl podroben malé rychlostřelbě pojmů
z divadelního prostředí. Úkolem bylo, bez dlouhého přemýšlení, říci 
první, co přijde na mysl. Neodpustili jsme si ale malý chytáček… 
Oldo, co Tě hned napadne, když se řekne:



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

Co bylo vaší první rolí?
AT: Malý čertík v Hrátkách s čertem. Slyšel jsem: 
„Když začínáš s divadlem, tak nejprve něco nosíš
a máš dvě věty.“ Přesně ty dvě věty jsem měl
a dodnes si je pamatuji, stejně jako vůni divadla. 
Člověk, který chodí do divadla často, zapomene,
jak krásně poprvé voněly kulisy a sametové opony. 
MP: Já přemýšlím, jestli mám svou první roli vůbec 
zmiňovat (smích). Byla v rámci takového 
experimentu dramatického kroužku na téma 
ekologie. Hrál jsem prvoka, který nemluvil. 
Jak se cítíte v kostýmech „na tělo“?
MP: Prostě výborně (smích). Nejde o pohodlné 
kostýmy, navíc jsou ze zvláštního materiálu.
Je v nich horko, když se málo hýbeme, ale když se 
pohybujeme hodně, propouštějí vzduch a je v nich 
chladněji. 
Jak vás téma rozdílů či kon�iktů mezi mužem
a ženou oslovuje? Jen se jím bavíte nebo
ho vnímáte jako skutečný problém? 
AT: Jsem čtyři roky ženatý, takže ano, je to problém. 
Nikdy jsem si nemyslel, že až tak velký (smích).
Vy ženy jste opravdu z jiné planety. 

MP: Občas se nás ptají diváci, kteří hru viděli, jestli 
nám v něčem získané znalosti pomohly. 
Samozřejmě vůbec v ničem (smích).
Jak často hledáte v lednici máslo?
AT: Tý jo! Dost často. Ono, mezi námi, to není jen
o máslu… když jdu třeba pro jogurt, také ho prostě 
nevidím. 
MP: Pořád. Úplně nenávidím větu: „máš ho přímo 
před sebou.“
Řekli byste o rolích hormonů, že jsou i vašimi 
nejoblíbenějšími rolemi? 
AT: Je to největší role, jakou jsem kdy měl, ale neřekl 
bych, že nejlepší. Chybí mi vývoj té postavy. Role 
Estrogenu je skvělá v tom, že lidi pobaví, chechtají 
se, a to je super, ale herecké práce na ní zase tolik 
není.  
MP: Souhlasím, není co víc říct. Je fajn bavit diváky, 
ale existují zajímavější role. 
Právě teď máte možnost vzkázat něco divákům.
MP: Ať chodí do divadla.
AT: A také aby věděli, proč do divadla chodí. Není to 
jen o zábavě, ale také se divák mnohdy něco 
nového dozví. I sám o sobě.

Divadelní společnost Jablonský, Jindřichův Hradec, navázala na tradici původního ochotnického 
spolku Jablonský.  Soubor oslavil v minulém roce již 140 let trvání. V posledních letech se zaměřuje
na komedie s hudbou a živou kapelou na jevišti. Pravidelně spolupracuje s herci z plzeňského Tylova 
divadla při každoroční Jindřichohradecké činohře na zámku v Jindřichově Hradci.
Proč muži neposlouchají a ženy neumí číst v mapách je komedie na osvědčené téma rozdílů mezi 
muži a ženami. 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 nám možná překvapivým, avšak humorným způsobem osvětlila důvod existence 
napětí a rozepří mezi příslušníky obou pohlaví a pokusila se nalézt i způsob, jak se s nimi vypořádat. 

Jiří Škoda:
Spousta krásně odehraných 
písniček a živá kapela na scéně. 
Co víc si u hudebního divadla 
přát? 
Kristýna Urbanová:
Představení se mi líbilo, 
především pak živá kapela.
Ke zpěvu nemám výhrady, 
kromě jedné písně, kterou by 
bylo potřeba přepsat herci
do jiné tóniny.
Oldřich Randula
Bylo to vtipné, barevné, hezky 
odzpívané a odehrané, ale 
maličko dlouhé. 

redakce Nicole Miková, Klára Sottnerová, gra�k Tomáš Kuchler, fotograf Vladimír Trmal
kontakt: vosknoviny@seznam.cz
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Rozhovor s paní Sabinou Langerovou, režisérkou a představitelkou role 
jeskynní ženy
Jak začala Vaše divadelní cesta? 
Od 80. let jsem hrála v pražském Divadle Lampa. Dálkově jsem vystudovala dramaturgii 
na DAMU a poté jsem pokračovala v různých profesionálních divadlech v Praze.  
A jak jste se dostala až k ochotníkům v Jindřichově Hradci? 
S manželem jsme se do Hradce přestěhovali, restituovali jsme tam dům. Oba jsme jako 
režiséři působili už v Praze, proto nás ochotníci oslovili ke spolupráci. Jsme s nimi 20 let. 

Jak probíhaly začátky vaší vzájemné 
spolupráce?
Mám ráda syntetické divadlo, aby nechyběl pohyb, 
tanec, zpěv… z toho byli členové souboru zpočátku 
zděšení. Protestovali, že nikdy nebudou zpívat ani 
tančit, a zpívali i tancovali všichni, dokonce i kankán. 
Musím ale zmínit, že s pohybovou složkou u tohoto 
představení nám pomáhala Jana Hanušová, která je 
profesionální choreografkou. Soubor byl také 
zvyklý mít na každé straně jeviště nápovědku.
Ty jsme ale zrušili a udělali z nich herečky.  
Co vás zaujalo na této konkrétní inscenaci? 
Každá hra, kterou jsme režírovali, byla žánrem zcela 
odlišná. K tomuto tématu jsme se dostali díky 
mému kamarádovi, Mirkovi Hanušovi. Poskytl nám 
scénář, který jsme převzali i s písněmi. Samozřejmě 
jsme ho trochu upravili podle našich hereckých 
možností.
Podle čeho tedy hry vybíráte? 
Šijeme je souboru na míru, protože respektujeme, 
že má až třicet aktivních členů. Chceme zapojit, 

pokud možno, všechny. Systém dvou her proti sobě 
se nám neosvědčil.
Součástí představení byla skvělá kapela.
Je součástí souboru nebo s ním pouze 
spolupracuje?
Kapela je divadelní, někteří členové jsou součástí 
různých hudebních těles.
Také jste se objevila v nemalé roli na jevišti…
To je dneska úplná výjimka! Kolegyně si spletla 
datum, letěla na dovolenou a touhle dobou 
přistává na Letišti Václava Havla. Musela jsem se roli 
během tří zkoušek naučit, jinak bychom tu dnes 
nehráli. Všichni se mi smáli, říkali: „Vidíš, dvacet let 
nás komanduješ, teď alespoň vidíš, jaké to je!“ 
(smích) 
Co byste vzkázala divákům?
Aby neopouštěli divadlo a zachovali divadelníkům, 
jak ochotnickým, tak i profesionálním, přízeň. 
Divadlo prožilo během covidové doby hodně těžké 
časy, protože zkrátka nemůžeme zkoušet a hrát
v rouškách.

Výsledky hlasování
líbilo
líbilo s výhradami
nelíbilo
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Rozhovor s Adamem Tomkem a Michalem Palaugarim (zleva), 
představiteli rolí hormonů Estrogenu a Testosteronu
Jak jste se dostali k divadlu? 
MP: Věnuji se divadlu, řekněme, od devíti let. Dostal jsem se k němu sám 
prostřednictvím „lidušky”.
AT: Já mám divadlo v rodině, a k tomu se váže vtipná historka. Ve čtvrté třídě jsme 

dostali zadanou slohovou práci na téma „Čím budu až vyrostu“ a já napsal: „Buď budu doktor, to mi zařídí 
máma nebo budu herec, a to mi zařídí strejda“. Obojí se splnilo (smích). 

Jak to vidí porota...

Hudebně bylo představení 
úplně fantastické! 
Představení se mi líbilo, ale měl 
jsem pocit, že druhá polovina 
neměla takový spád. Chtělo to 
trošku proškrtat text. 
Moc se mi líbila živá kapela
a zpěv. Uchvátila mě 
choreogra�e písně „Máslo“. 
Hra byla moc hezká, nejsem si 
ale jistý, jestli se fórky a vůbec 
celý děj za dvě hodiny 
nevyčerpal. Ke konci tomu 
padal řemen. 
Celkově bylo představení 
hezké, ale vadily mi 
nevyvážené herecké i pěvecké 
výkony, a v druhé půlce 
“opakování”  tématu. Určitě 
bych to zkrátila.

Jak to vidí divadelníci...
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