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Abstrakt 

 Diplomová práce se zabývá historií ochotnických spolků na Bystřicku od roku 1945 

do současnosti. Fenomén amatérského divadla jsem se snažila zasadit do širšího kontextu, 

abych tak přiblížila ochotnictvo jako celek. Práci jsem rozčlenila do několika kapitol, které 

postihují legislativní rámec amatérského divadla a jeho dějiny od prvopočátků až do dnešních 

dnů. V jednotlivých podkapitolách se zaměřuji na obec Bystřici, historii místního 

amatérského divadla, významné a výjimečné bystřické osobnosti a zabývám se i současnou 

situací. Faktograficky též shrnuji historii ochotnického divadla na okrese Benešov jakožto 

nadřazeném správním celku obce Bystřice. Práce je založena na metodě orální historie, studiu 

odborné literatury a archivních pramenů. Cílem práce je představit ochotnické divadlo jako 

celek, jeho důležitost v jednotlivých dějinných etapách a jeho přínos pro společnost.  

 

Klíčová slova:  

Ochotnické divadlo, Bystřice, Ludvík Němec, divadelní přehlídky, orální historie 

 

 

Abstract 

 The diploma thesis deals with the history of amateur associations in the Bystřice 

region from 1945 to the present. I tried to put the phenomenon of amateur theater into a 

broader context in order to bring the amateur scene as a whole closer. I have divided the work 

into several chapters that cover the legislative framework of amateur theater and its history 

from its beginnings to the present day. In the individual subchapters, I focus on the village of 

Bystřice, the history of the local amateur theater, important and exceptional personalities of 

Bystřice and I also deal with the current situation. Factually, I also summarize the history of 

amateur theater in the Benešov district as the superior administrative unit of the municipality 

of Bystřice. The work is based on the method of oral history, study of specialist literature and 

archival sources. The aim of the thesis is to present amateur theater as a whole, its importance 

in individual historical stages and its contribution to society. 

 

 

Key words: 

Amateur theatre, Bystřice, Ludvík Němec, theater shows, oral history 
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ÚVOD  

 Ochotnické divadlo je stále živým kulturním fenoménem současného nejen 

venkovského ale i městského spolkového života. Jeho počátky  nacházíme již v  průběhu 18. 

století. Lze právem považovat za jakousi červenou nit, vinoucí se především venkovskou 

kulturou a nejednou určující její převažující ráz. Téměř v každé vsi se hrálo ochotnické 

divadlo a i v současné době se v mnoha městech, městečkách, obcích a vesnicích nachází 

ochotnický soubor či spolek. To si lze jednoduše ověřit v Databázi českého amatérského 

divadla.  

 Pro svou diplomovou práci jsem si vybrala toto téma Bystřického ochotnického 

divadla hned z několika důvodů. Prvním je, že ačkoli nejsem původem z Bystřice, chtěla jsem 

blíže poznat historii místa, kde s rodinou žijeme, kde trávíme čas odpočinku. Druhým 

důvodem je fakt, že Bystřice je kolébkou amatérských divadelních souborů. Svým způsobem 

jsem chtěla výběrem tématu diplomové práce vzdát hold tomuto vznešenému umění a jeho 

protagonistům, mezi kterými mám i své přátele a známé. V neposlední řadě bych chtěla 

zmínit i to, že se jedná o téma, které je mi blízké z hlediska jeho obsahu, jelikož se považuji 

za milovníka kultury a k lásce k divadlu se s manželem také snažíme vést naši dceru.  Na 

divadle je vždy cosi prchavého, nestálého a efemérního, každé představení je jiné, 

neopakovatelné a možná o to více to platí pro spolky a soubory ochotnické – v průběhu zrodu  

této diplomové se tedy vynořoval i prvek objevování a dobrodružství.  

Bystřice není co do amatérského divadla pole neorané. V současnosti jsou zde aktivní 

čtyři amatérské divadelní soubory – tři činoherní a jeden loutkový. Vznik dalšího činoherního 

souboru připravují příslušníci nejmladší tvůrčí generace. Každoročně se zde od roku 2007 

pořádá Divadelní festival Ludvíka Němce, tradiční jsou i Dny loutkového divadla. Bystřice 

letos přivítala již 29. ročník tohoto festivalu. Divadelní počátky jsou doloženy už v 19. století. 

Zlatou érou jsou však pro bystřické ochotníky 70. a 80. léta století nedávno minulého. Soubor 

tehdy vedl Ludvík Němec, kterého lze právem považovat za ikonu amatérského divadla nejen 

na místní úrovni. Bystřičtí se mohou pyšnit i jinými významnými osobnostmi, jakými jsou 

Marie Neradová, Marie Hrušková či Růžena Dvořáková, díky kterým se místní ochotníci 

dostali do povědomí divácké obce i mimo region Benešovska. Ovšem nejen Bystřice, ale i 

okolní obce a města mají dlouholetou ochotnickou tradicí, kterou bych ve své práci také 

chtěla alespoň rámcově zmínit. 

Jak již bylo řečeno výše, Bystřice se může pyšnit i dlouhou historií loutkového 

divadla, které stejně jako činoherní ochotnické divadlo, sklízelo četné úspěchy. Ačkoli loutky 

k Bystřici neodmyslitelně patří, ve své diplomové práci se historii loutkového souboru z 
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důvodu šíře materiálu i pro mě poněkud vzdálenějšímu tématu nevěnuji a čest sepsat jí tak 

přenechám jinému autorovi. 

Cílem mé práce je podat ucelený přehled o bystřickém amatérském divadle od roku 

1945 až po současnost, kdy nastupuje nová generace ochotníků. Zvláštní pozornost bude 

věnována osobě Ludvíka Němce. Je opravdu nejvýznačnější osobou bystřického 

ochotnického divadla, za kterou je obecně považován? Pokud o něm lze hovořit jako „otci 

zakladateli“, na jakých pilířích spočívá jeho status? Jsou v jeho bohaté režisérské a herecké 

práci ještě bílá místa? Byl jeho úspěch vždy „čistý“ i v době, kdy mnoho umělců a souborů 

muselo sledovat politickou linii KSČ?  
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1   METODOLOGICKÁ VÝCHODISKA 

 

1.1 Amatér či ochotník, to je oč tu běží.  

 Vzhledem k výběru tématu je, dle mého názoru, důležité vymezit pojmy, které ve své 

diplomové práci hojně používám. Jedná se o výrazy ochotník a amatér, respektive ochotnické 

a amatérské divadlo. Pokusím se tedy definovat jednotlivé pojmy s ohledem na chápání jejich 

významu jednotlivými narátory a také mnou samotnou. Záměrně jsem použila úryvek 

z Shakespearova Hamleta, který evokuje rozhodování. V tomto případě ve smyslu 

rozhodování, co je pro narátory bližším výrazem, co lépe vystihuje podstatu této formy 

divadla – zda ochotník nebo amatér. Všem svým narátorům, vyjma manželů Hovorkových, 

které jsem oslovila z řad diváků, jsem položila otázku, který ze zmíněných výrazů je jim bližší 

a proč.  

 Na tuto otázku jsem nenašla, resp. narátoři mi nedali,  jednoznačnou odpověď. 

Ředitelka Městského kulturního a informativního centra a loutkoherečka Radomila 

Macháčková preferuje pojem ochotník. Divadlo dělá ochotnicky, ochotně a ráda. Ochotník 

podle ní nemusí být zákonitě amatér, na druhou stranu amatérem může být i profesionál, když 

hraje špatně. Výraz amatér tedy chápe jako degradující výraz pro ochotnické herce.1 

 Odlišný názor má režisérka bystřického souboru Chodidlo Vanda Pechová, která 

raději používá výraz amatér. Ochotnické divadlo, dle jejího názoru, zní sice vznešeněji, ale 

ona na sebe a svůj soubor pohlíží jako na amatéry, v této poloze se cítí lépe, nemá totiž 

ambice býti profesionálem. Po delší úvaze však přiznává, že jsou amatérským divadlem, ve 

kterém hrají ochotníci.2  

 Marie Neradová, herečka a především režisérka Divadelního souboru Ludvíka Němce 

používá oba výrazy jako synonymum. Ona a její soubor jsou obojím. Pokud jsou na přehlídce, 

prezentují se jako amatérský soubor a mezi lidmi ze svého okolí vystupují jako ochotníci. 

Ochotník je pro ní člověk, který hraje divadlo rád a to drží pospolitost herců pohromadě. 

Ovšem dodává, že i amatér může vynikat nad profesionálem,3 což tvrdí i výše zmíněná 

Radomila Macháčková. 

 Naprosto diametrálně odlišný názor zastává Pavel Němec, autor her, příležitostný 

herec a režisér divadelního souboru BANDA. Dle jeho názoru je v dnešní době nejpřesnějším 

termínem neprofesionální divadlo. Vysvětluje to tím, že výraz amatér někomu může zavánět 

hanlivostí a urážet ho, naproti tomu slovo ochotník mu evokuje vesnické soubory, které hrají 

 
1 Rozhovor s Radomilou Macháčkovou ze dne 14.12.2021 vedla Kateřina Setničková, archiv autorky. 
2 Rozhovor s Vandou Pechovou ze dne 13.12.2021 vedla Kateřina Setničková, archiv autorky. 
3 Rozhovor s Marií Neradovou ze dne 20.12.2021 vedla Kateřina Setničková, archiv autorky. 
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hlavně klasické hry. Raději používá výraz „neprofesionální“ i s ohledem na finanční 

ohodnocení herců. Profesionál bere za svou práci peníze, neprofesionál to dělá zadarmo.4  

 Můj nejmladší narátor Radek Sedlmaier, student, loutkoherec a herec s ambicí 

založení činoherního souboru pro mladé částečně souhlasí s Pavlem Němcem a jeho důvody. I 

on volí jako nejpřesnější pojmenování neprofesionální divadlo. Shledává v něm nalezení 

jiného synonyma k výrazům amatérský a ochotnický. On sám ovšem preferuje název 

ochotník. Takový člověk má podle něj tendenci a touhu se ve svém umění zlepšovat, kdežto 

amatéra má spojeného vyloženě s amatérsky, nekvalitně, odvedenou prací. O kvalitě jako 

rozdílu mezi amatéry a profesionály také hovoří Prof. Jan Císař viz níže. Ne že by amatérské 

divadlo nedokázalo, nechtělo či nemohlo usilovat o totéž. Ale není to jeho jediný, a dokonce 

by se dalo říci ani hlavní, cíl. Může mít, a také zhusta mívá, i funkce další, stejně podstatné.5 

Tento názor potvrzuje i režisér Jiří Havelka při rozhovoru v pořadu Konfrontace Petra 

Fischera, kdy je, dle jeho názoru, u ochotnického divadla nejdůležitější sdílení v určité 

komunitě, nikoli samotné sdělení.6 Důležitost sdílení potvrzuje i další z mých narátorů - 

Daniel Štěpánek, bývalý starosta a nynější místostarosta města Bystřice, bývalý pedagog 

místní základní školy a také bývalý ochotník. U ochotnického divadla je podle něj 

nejdůležitější ono scházení souboru. Je to parta lidí, kteří spolu rádi tráví čas a herecký výkon 

je pro ně podružnou záležitostí.7 

Při definování pojmu ochotník a amatér jsem pro první seznámení a orientaci sáhla po 

Teatrologickém slovníku. Zde se objevuje jako samostatné heslo výhradně amatérské divadlo. 

Jako synonymum je zde použit výraz neprofesionální divadlo, protože „je tvořeno a 

provozováno na neprofesionální bázi.“ Ochotník je zde zmiňován jako původní české 

označení (divadlo je děláno z ochoty), někdy používané neprávem hanlivě a označující 

venkovské divadlo bez uměleckých ambicí.8 

Co říká o výrazech ochotník a amatér Slovník spisovného jazyka českého? Pod heslem 

ochotník nalezneme vysvětlení, že je to ten „kdo hraje divadlo ze záliby, nikoli z povolání“9 

 
4 Rozhovor s Pavlem Němcem ze dne 9.12.2021 vedla Kateřina Setničková, archiv autorky. 
5 Císař, Jan. Kde vede hranice mezi amatérským a profesionálním divadlem?. In: Amatérská scéna, č. 2/2007. 

Praha: NIPOS, 2007, s. 2 
6 Rozhovor s Jiřím Havelkou. Konfrontace Petra Fischera. Fenomén ochotník. Dostupné z: 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10899989577-konfrontace-petra-fischera/216562227010024/ 
7  Rozhovor s Danielem Štěpánkem ze dne 17.12.2021 vedla Kateřina Setničková, archiv autorky. 
8  Pavlavský, Petr a kol. Základní pojmy divadla. Teatrologický slovník. Praha: Nakladatelství Libri & Národní 

divadlo, 2004, s. 19. 
9 Ústav pro jazyk český. Slovník spisovného jazyka českého. 2011, Dostupné z: 

https://ssjc.ujc.cas.cz/search.php?hledej=Hledat&heslo=ochotn%C3%ADk&sti=EMPTY&where=hesla&hsubstr

=no 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10899989577-konfrontace-petra-fischera/216562227010024/
https://ssjc.ujc.cas.cz/search.php?hledej=Hledat&heslo=ochotník&sti=EMPTY&where=hesla&hsubstr=no
https://ssjc.ujc.cas.cz/search.php?hledej=Hledat&heslo=ochotník&sti=EMPTY&where=hesla&hsubstr=no
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kdežto amatér je ten,  „kdo se něčemu věnuje ze záliby, ne z povolání (op. profesionál)“10. 

Z tohoto vyplývá, že ochotník se vztahuje výlučně na člověka, který se věnuje divadlu, kdežto 

amatér může dělat jakoukoli činnost na laické, neprofesionální bázi. Nelze tak tedy hovořit o 

ochotnickém hasiči nebo ochotnickém chovateli. 

 Po prostudování jednotlivých lexikálních výrazů a po rozhovorech s narátory jsem si 

také já sama udělala poněkud jasněji. Původně jsem používala výraz amatérské divadlo. 

S ohledem na zjištěná fakta již nyní raději používám pojmenování ochotník, nebráním se ale 

ani druhému výrazu. Mezi oběma pojmenováními je nejasná a rozostřená hranice. Jsem si 

vědoma, že striktní používání jednoho či druhého pojmu by mohl některé čtenáře popudit. Ve 

své práci  budu používat pojmenování ochotník a amatér jako synonyma, bez jakéhokoliv 

citového zabarvení či osobního zaujetí.  

 

1.2 Orálně – historický výzkum a výběr narátorů 

Každý člověk je jedinečný a každý má jedinečné vzpomínky. Z toho jsem se snažila 

vycházet při realizování všech rozhovorů s narátory. Není žádná špatná odpověď na 

položenou otázku. Odpovědí je i mlčení, což si mnoho lidí neuvědomuje. Metoda orální, 

kterou jsem použila v diplomové práci, je unikátní v tom, že nám dokáže přiblížit příběh 

obyčejného (čti běžného) člověka, který je přesvědčen o tom, že ničím neovlivňuje běh 

„velkých“ dějin. Ovšem bez těchto protagonistů by „velké“ dějiny, dle mého názoru, ani 

nevznikly. 

Pro svou diplomovou práci jsem si stanovila za cíl oslovit všechny věkové skupiny, 

které se v Bystřici věnují ochotnickému divadlu. Mými narátorkami a narátory tedy byla 

nejen poslední pamětnice zlaté éry bystřického divadla paní Marie Neradová, ale i zástupce 

nastupující generace ochotníků, student hotelnictví Radek Sedlmaier. Dalším kritériem pro 

výběr byla i rozmanitost profesí, které se okolo divadla pohybují. Hovořila jsem tedy nejen 

s herci, ale i režiséry (v mnoha případech v jedné osobě), kulturními pracovníky na úrovni 

městské samosprávy, politiky a v neposlední řadě i diváky.  Důležitým kritériem výběru také 

bylo, aby byli narátoři spjatí s Bystřici. Někteří zde pracují, velká většina zde i žije a strávila 

tady velkou část svého života. Tuto podmínku jsem si stanovila z hlediska povědomí o 

bystřickém ochotnickém divadle a jeho historii.  

 
10 Ústav pro jazyk český. Slovník spisovného jazyka českého. 2011, Dostupné z: 

https://ssjc.ujc.cas.cz/search.php?hledej=Hledat&heslo=amat%C3%A9r&sti=EMPTY&where=hesla&hsubstr=n

o 

 

https://ssjc.ujc.cas.cz/search.php?hledej=Hledat&heslo=amatér&sti=EMPTY&where=hesla&hsubstr=no
https://ssjc.ujc.cas.cz/search.php?hledej=Hledat&heslo=amatér&sti=EMPTY&where=hesla&hsubstr=no
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Oslovila jsem čtyři ženy a čtyři muže. V jednom případě se jednalo o souběžný 

rozhovor s manželským párem. Musím přiznat, že na narátory jsem měla opravdu štěstí, 

jelikož mi žádný z kontaktovaných rozhovor neodmítl. V jednom případě získávání narátorů 

jsem použila metodu sněhové koule, kdy jsem si narátorce řekla o kontakt na další osoby. Bez 

problémů mi je poskytla a já jsem tyto oslovila se žádostí o rozhovor. Všichni souhlasili 

s nahráváním rozhovoru na diktafon a podepsáním Souhlasu bez podmínek. Nikdo si nepřál 

být anonymizován ani si po skončení rozhovoru nepřál doplnit podmínky podepsaného 

formuláře. Souhlas jsem vždy narátorům nechala podepsat před samotným rozhovorem. 

V několika případech nechtěli narátoři některá citlivá témata řešit při nahrávání, ale probrali 

jsme je mimo záznam. Budu samozřejmě respektovat jejich názor a nebudu zjištěné informace 

zveřejňovat a podrobovat analýze, jak tomu činím se zaznamenanými rozhovory na diktafon.  

Všichni narátoři bez rozdílu byli udiveni, že jsem oslovila právě je a mnohdy se mi 

snažili doporučit náhradu za svou osobu, která by byla, dle jejich názoru, pro rozhovor 

vhodnější a informace od ní zajímavější. Musela jsem je ujišťovat, že chci mluvit právě 

s nimi. Mnozí se dokonce obávali, zda dokáží adekvátně zodpovědět moje dotazy. Nakonec 

byli všichni po skončení rozhovoru mile překvapeni jeho průběhem. Vycítila jsem, že někteří 

moji narátoři byli při rozhovoru trochu nervózní. Je to pochopitelné, protože neměli obvykle 

zkušenost s nahráváním tváří v tvář, i když jsou zvyklí vstupovat na pódium před publikem. 

Jedna z narátorek byla na začátku rozhovoru dokonce poměrně oficiální. To připisuji faktu, že 

brala rozhovor vážně a nechtěla nic pokazit. Na konci již ale byla velmi uvolněná, což 

plynulo, dle mého názoru, z naší dlouholeté známosti. Druhý rozhovor s ní již probíhal velmi 

neformálně a v přátelském duchu. Několik narátorů se obávalo, že si nevybaví důležitá data či 

jména. Tyto jsem ujistila, že se při našem rozhovoru nejedná o „dějepisnou zkoušku“, ale jde 

mi primárně o jejich vzpomínky na dané události. Obecně musím konstatovat, že v podstatě 

všechny mé rozhovory byly velmi příjemné a v mnoha případech předčily mé očekávání.  

Rozhovor s narátory ve dvou případech probíhal v jejich domácím prostředí, se třemi 

jsem se sešla v jejich kanceláři, s jednou narátorkou jsem nahrávala v prázdném divadle, což 

byla velmi zajímavá zkušenost. S mým nejmladším narátorem jsem se sešla v kavárně, což 

pravda nepovažuji za ideální místo k pořízení nahrávky, ale bylo to jediné místo, kde byl 

ochoten se se mnou setkat. 

Se čtyřmi narátory jsem udělala dva rozhovory, kdy první nahrávání představovalo 

životní příběh a druhé strukturovaný rozhovor. U zbylých čtyř narátorů byl životní příběh 

zestručněn a poté jsme vedli rozhovor a vznikla tedy jedna nahrávka. Obecně lze konstatovat, 

že ne vždy je nutné pořizovat dva rozhovory. Co se týká mnou připravených otázek, vesměs 
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byly pro všechny narátory stejné, jelikož se jednalo o vzorek lidí, kteří se aktivně věnují 

divadlu. Rozdílné otázky jsem si připravila jen pro manželský pár, který jsem oslovila z řad 

diváků. Až na jeden rozhovor11 jsem do žádného cíleně nezasahovala, nechala jsem obvykle 

plynout  myšlenky dotazovaných. Svými otázkami jsem si nejen ověřovala fakta, která jsem si 

před rozhovory nastudovala z dostupných pramenů. Nenásilnou formou jsem tak získávala 

informace, které v žádných pramenech nenajdeme.  

Všechny nahrané rozhovory jsem zpracovala doslovně do písemné podoby s časovými 

značkami a jejich části používám v předkládané diplomové práci.  

 

1.3 Literatura a archivní prameny 

 Ačkoli je ochotnické divadlo velmi rozšířené a dá se říci všudypřítomné, co se týče 

odborné literatury, není tato sféra kultury tak zmapována, jak by se dalo předpokládat. Ovšem 

i přesto jsou literární zdroje zabývající se zmíněným tématem dostačující a velmi dobře 

zpracované.  

 Za naprosto zásadní titul považuji Cesty českého amatérského divadla, kde je 

v několika kapitolách komplexně shrnut vývoj ochotnického divadla na našem území, 

s přihlédnutím k jeho všem aspektům. Jednotlivé kapitoly se věnují vývoji tohoto kulturního 

fenoménu od prvopočátků až po rok 1997. Kniha vznikla pod vedení prof. Jana Císaře, jedné 

z nejvýznamnějších osobností jak amatérského, tak profesionálního divadla. 

 Velmi důležitou pomůckou mi byl i Místopis českého amatérského divadla, který 

poskytuje ucelený přehled o ochotnických organizacích, jejich vzniku i dobách působení 

jednotlivých souborů. Pod touto prací je podepsán stejný kolektiv jako pod výše zmíněnou 

knihou, tentokrát pod vedením Vítězslavy Šrámkové. 

 Vzhledem k regionálně laděnému tématu jsem také hojně využívala Sborník 

vlastivědných prací z Podblanicka. Jedná se o odborný časopis uveřejňující historické, 

společenskovědní i přírodovědné práce, který je vydáván Státním okresním archivem 

v Benešově a Muzeem Podblanicka. 

 Cenným zdrojem informací mi byl i Průvodce kulturním děním a životním stylem 

v českých zemích 1948 – 1967 autorů Jiřího Knapíka a Martina France. Encyklopedickým 

pojetím je zde shrnuta oblast kulturního života a životního stylu. Některá hesla jsou věnována 

i ochotnickému divadlu a institucím, které divadelní život, nejen ten neprofesionální, 

ovlivňovaly. 

 
11 Rozhovor s manželi Hovorkovými, které jsem oslovila jako diváky bystřických ochotnických představení. 
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 Výše zmínění autoři mi díky knize Volný čas v českých zemích 1957 – 1967 poskytli i 

důležité informace k ochotnickému divadlu z hlediska tématiky trávení volného času. Zde je 

hojně akcentována oblast kultury a umění, do jejichž sféry tento specifický druh kulturního 

vyžití spadal. 

 V rámci ochotnického hnutí byl vydáván časopis Amatérská scéna (dříve Ochotnické 

divadlo). Toto periodikum lze považovat za naprosto stěžejní zdroj informací pro mou 

diplomovou práci. Časopis se komplexně věnoval problematice ochotnického divadla a byl mi 

přebohatou zásobárnou dat a poznatků nejen k bystřickému souboru, jeho práci a členům, ale 

také k obecným aspektům amatérského divadla. Musím konstatovat, že bez těchto informací 

bych se při psaní svojí diplomové práce neobešla a velmi mi časopis pomohl při orientaci na 

poli ochotnické problematiky. Na poznatcích získaných na stránkách Amatérské scény jsem 

také stavěla otázky pro strukturované rozhovory s narátory. 

 Pracovala jsem také i s jinými periodiky a tiskovinami (Jiskra, Benešovský kalendář, 

Hlas Bystřice, Theatralia apod.), které mi poskytly cenné informace o bystřickém divadle a 

jeho osobnostech i ochotnických souborech v regionu. Díky časopisu Pod Blaníkem jsem 

získala komplexní přehled o historii divadla na Podblanicku. 

 V neposlední řadě chci také zmínit i diplomovou práci kolegyně Evy Leškové 

Ochotnické divadelní spolky v západočeském pohraničí – Divadlo v Hostouni, 

v Poběžovicích v letech 1947 – 1990, která mi byla pomocníkem v představě o zamýšlené 

koncepci práce mojí. 

 

1.4 Internetové zdroje 

 Nejdůležitějším online zdrojem a studnicí informací o ochotnickém divadle je webová 

Databáze českého amatérského divadla. Zde jsou k nalezení informace o ochotnických 

souborech, jejich historii, významných osobnostech, přehlídkách, vydávaných publikacích, 

databáze obsahuje i poměrně rozsáhlou obrazovou dokumentaci. Databáze má 

encyklopedický charakter a poskytuje tak komplexní přehled o ochotnickém divadle. 

Výbornou pomůckou jsou digitalizované dokumenty, které jsou volně přístupné k nahlédnutí 

(periodika Ochotnické divadlo či Amatérská scéna). Databáze je neustále doplňována a 

přináší i informace o aktuálním dění. 

 Při svém výzkumu jsem shlédla i audiovizuální záznamy divadelních představení 

bystřického souboru, které jsou dostupné ve výše zmíněné databázi. Jednalo se o dvě 

nahrávky z představení ve Vysokém nad Jizerou, jedna je z roku 1992 („Rajčatům se letos 

nedaří“), druhá z roku 1998 („Ostrovy zdánlivé“). Tyto nahrávky mi přiblížily práci 
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bystřického souboru z jiného úhlu, který nemůže nahradit žádný rozhovor nebo článek 

v novinách. 

 Vhled do problematiky, krásy i strastí ochotnického divadla mi poskytly také pořady 

České televize dostupné na jejím webu. Jednalo se o pořad Konfrontace Petra Fischera a díl 

s názvem Fenomén ochotník, dále díly s ochotnickou tématikou pořadů Náš venkov a 

Folklorika. 

 V kapitole o legislativním rámci ochotnického divadla jsem prostudovala zákony 

týkající se právní úpravy této oblasti kultury, dostupné na webových stránkách 

www.zakonyprolidi.cz (podrobněji viz kapitola Legislativní rámec ochotnického divadla). 

Stejně tak mi byly nápomocné i jiné volně dostupné tituly. 

 

1.5 Etické aspekty výzkumu a legislativní rámec 

 Orálně historický výzkum je primárně založen na rozhovorech mezi tazatelem a 

narátorem. Je tedy velmi důležité dodržovat jistá etická pravidla. Narátor nám svěřuje důvěrné 

informace ze svého života, mnohdy i ještě veřejně nevyslovené. Pracujeme s jeho 

vzpomínkami, životními postoji a názory, s jeho kladnými i negativními emocemi, které do 

rozhovoru vkládá. Otevírá nám své nitro a nezřídka i ony pověstné „13. komnaty“. 

 Aby mohl rozhovor vzniknout, je třeba, dle mého názoru, navázat mezi tazatelem a 

narátorem pocit důvěry. Je důležité, aby se otevřel nejen narátor, ale i tazatel a ukázal, že 

nemá žádné „postranní“ úmysly se získanými informacemi. Obě strany by měli také do 

rozhovoru vstupovat jako rovnocenní partneři. Při interview by nemělo dojít k selhání 

tazatele, měl by být narátorovi oporou, pokud by došlo na velmi bolestivá témata a ani by na 

dotazovaného neměl tlačit, aby bezpodmínečně odpověděl na položenou otázku. 12 

 Je velmi důležité, aby se narátor svobodně rozhodl poskytnout rozhovor a svěřit nám 

tak svůj životní příběh. Proto je navýsost důležité ho důkladně seznámit s jeho právy, se 

způsobem uložení nahrávky, s jejím následným zacházením a výslednými výstupy. Všechny 

narátory, se kterými jsem hovořila, jsem seznámila s legislativou spojenou s poskytováním 

rozhovorů a s tím, jak bude nahrávka použita.  

 Při domlouvání rozhovorů jsem se vždy podřídila požadavkům  a návrhům narátora. 

Přizpůsobila jsem se jeho časovým možnostem, předem jsem ho seznámila s předpokládanou 

délkou nahrávání a obsahem rozhovoru. Začátek samotného nahrávání jsme si odsouhlasili, 

když se narátor cítil připraven na rozhovor.  

 
12 Mücke, Pavel, Vaněk, Miroslav, Třetí strana trojúhelníku. Teorie a praxe orální historie, Praha: FHS UK - 

ÚSD AV ČR, 2011, s. 98-100. 

http://www.zakonyprolidi.cz/
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 V neposlední řadě považuji za důležité zmínit i legislativní rámec orálně – 

historického výzkumu. Každý narátor podepisuje Informovaný souhlas ke zpracování a 

zpřístupnění osobních údajů, který se řídí platnou legislativou České republiky a Evropské 

unie.  
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2 LEGISLATIVNÍ RÁMEC OCHOTNICKÉHO DIVADLA 

Před  rokem 1945 nebyla oblast ochotnického divadla nijak právně kodifikována. Soubory 

se mohly řídit vnitřními stanovami nebo stanovami svých zřizovatelů. 

 

2.1 Přehled právní úpravy amatérského dovadla od roku 1945 dosud 

Restrikce, které platily v době německé okupace, byly od roku 1945 postupně 

odstraňovány a divadelní kultura opět ožívala.  Na druhou stranu docházelo v téže době 

k zásadním změnám spočívajících v uzákonění zákazu divadelního podnikání. Konkrétně byly 

výnosem ze dne 6. června 1945 s okamžitou platností zrušeny divadelní koncese a produkční 

licence. Divadla tak mohla sloužit výlučně veřejným kulturním zájmům. Zároveň byla zřízena 

Divadelní rada, která zastupovala pozici poradního orgánu, a Divadelní sekce (DS) kulturní 

komise Zemského národního výboru. Obě se ještě v témže roce rozpadly. Výše zmíněný 

nahradil výnos z července 1945, na základě kterého byla ukončena působnost revolučních 

závodních rad zřízených o pár měsíců dříve. Zároveň mohly od této doby provozovat divadla 

pouze právnické osoby, a sice stát, země, ÚRO, armáda, Svaz československé mládeže, 

města, družstva měst a družstva divadelníků a diváků. Výnos tak představoval zásadní zásah 

do autonomie divadelních souborů.13 Z obecného pohledu se však v té dané chvíli dle 

Vodičky většina aktérů „upnula k představě a požadavku nového „divadelního zákona“, který 

by definoval „veřejný kulturní zájem“ a byl podnětem ke stabilizaci prostředí“.14 

Komunistická strana tlačila na co nejrychlejší přijetí divadelního zákona, 

komunistického návrhu zákona. Vyvíjela tlak ve veřejném prostoru cílenými kampaněmi, 

které měly v praxi podobu veřejných prohlášení, stanovisek, kolektivních deklarací.15 

Komunisticky orientovaní umělci žádali přijetí zákona, kdežto umělci na druhé straně 

spatřovali v jeho návrhu omezování svobody tvorby. Diskuze nad přijetím divadelního zákona 

byla vedena již od roku 1945. Byla mnohdy vyhrocená, politicky a ideologicky orientovaná. 

Divadelní tvůrci a kritici vyjadřovali své názory veřejně, v tisku, ovšem již tehdy docházelo 

ze strany mocenských sil k jejich cenzuře.  

Dne 20. března 1948, s nástupem komunistické strany k moci, byl vydán divadelní 

zákon, konkrétně byl návrh schválen dne 20. března 1948 jako zákon č. 32/1948 Sb., kterým 

se vydávají základní ustanovení o zřizování divadel a divadelní činnosti. Divadla a péče o ně 

 
13 Vodička, Libor. O nový divadelní řád. Poznámky k diskusi o divadelním zákonu v českém tisku 1945–1948. In: 

Theatralia, č. 1/2017, s. 11.  
14 Tamtéž, s. 12.  
15 Tamtéž, s. 13-14. 
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zcela přešla na státní správu.16 Již dříve znárodněná divadla se dostala zcela pod vliv státu, a 

zastávala tak funkci šiřitele ideologie.17  

Situace se začala měnit v roce 1957, kdy byl vydán nový divadelní zákon, který situaci 

mírně zmírňoval. Byla zrušena faktická centralizace řízení divadel. Tato funkce byla nově 

zastávána na úrovni Krajských národních výborů.18 V 60. letech 20. století díky uvolněné 

atmosféře vznikala hojně tzv. divadla malých forem, která se vyznačovala vysokou úrovní a 

autorskou tvorbou. Po roce 1968 však byla divadelní tvorba opět omezována. Z důvodu 

rozsáhlé cenzury se hrály zejména klasické apolitické hry. Naopak v roce 1989 se divadla a 

umělci stali šiřiteli idejí revoluce, načež docházelo k odstátňování, tedy decentralizaci 

českých divadel.   

 

2.1.1 Amatérská divadla od roku 1945 

Amatérská divadla v roce 1945 hojně a opětovně zahajovala svou činnost obdobně 

jako divadla klasická. Oslavovala svou činností především konec války a svobodu. Pořádala 

slavnostní zahajovací představení, zaměřovala se na českou dramatickou tvorbu. Aktéři se 

pokoušeli o navázaní na předválečné období a spolkovou ochotnickou činnost. Mnoho z nich 

však nepřežilo válku, koncentrační tábory, mnohé budovy byly zničeny bombardováním a 

boji, jiné byly vyvlastněny.19 

Ochotníci se i přesto velmi rychle dokázali vrátit k divadelnímu životu. Rozvíjela se 

spolková a zájmová činnost, která byla přerušena válkou. Ústřední matice divadelních 

ochotníků československých (ÚMDOČ), založená již roku 1886, se řadila mezi organizace 

největší. Společně se Svazem dělnických divadelních ochotníků českých a Svazem dělnických 

divadel českých v Plzni založily Ústřední výbor českého divadelního ochotnictva.  

Ochotnickou divadelní činnost značně ovlivnil a vlastně poprvé právně zakotvil a 

vymezil dekret prezidenta Edvarda Beneše, na jehož základě byla zřízena tzv. státní osvětová 

péče. Na základě dekretu došlo k ustanovení místních, okresních a zemských rad, které měly 

v praxi koordinovat divadelní činnost.20 Každá obec měla povinnost být dramaticky činná, a 

rady tak dohlížely na to, aby se v obcích odehrál určitý počet představení, v rozsahu čtyři až 

 
16 Klusoňová, Markéta. Revoluce a právní úprava divadla. Masarykova univerzita v Brně, 2013. Dostupné z: 

https://www.academia.edu/9131793/REVOLUCE_A_PRÁVNÍ_ÚPRAVA_DIVADLA?auto=download 
17 Vodička, Libor. O nový divadelní řád. Poznámky k diskusi o divadelním zákonu v českém tisku 1945–1948. In: 

Theatralia, č. 1/2017, s. 11.  
18 Císař, Jan a kol.. Cesty českého amatérského divadla - vývojové tendence. Praha: IPOS, 1998, s. 176. 
19 Tamtéž. 
20 Tamtéž. 

https://www.academia.edu/9131793/REVOLUCE_A_PRÁVNÍ_ÚPRAVA_DIVADLA?auto=download
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dvanáct představení ročně.21  Tento dekret presidenta republiky č. 130 Sb., o státní péči 

osvětové byl vydán 26. října 1945 (ke zrušení došlo v srpnu 1959).  Úkolem státní péče 

osvětové dle definice byla soustavná kulturní a státně-politická výchova lidu prostřednictvím 

výše zmíněných rad.22 Dle tohoto dekretu rady zároveň „pečují s hlediska státně-politického i 

o ideovou koordinaci svépomocně organisované veřejné činnosti občanskovýchovné“.23 

Úkolem rad bylo rovněž zakládaní nových spolků v obcích, kde žádné nefungovaly, 

neexistovaly. Ochotníci se tak zapojovali do lidové osvěty.24  

V březnu roku 1948, jak již bylo zmíněno, byl vydán divadelní zákon č. 32/1948 Sb., 

který vymezoval nejen základní terminologii, ale rovněž úlohu státu a svazků územní 

samosprávy. Stát i samosprávy tak byly zavázány k finanční podpoře zřizování divadel, stejně 

tak jako k podpoře ochotnické činnosti, která měla zvyšovat kulturní úroveň života zejména 

na venkově25, kde lidé neměli v blízkém okolní divadla soustředěná do měst. Divadla i 

ochotnické spolky se ve své činnosti dle tohoto zákona měly zaměřit, v duchu zlidověné 

divadelní činnosti, na slovesné a hudební umění s důrazem na domácí tvorbu a duchovní 

kulturu národa, tvorbu, která bude srozumitelná širším vrstvám obyvatelstva.26  Pro 

ochotnické divadlo měl divadelní zákon významnou důležitost, neboť, jak je patrné, postavil 

ochotnická divadla bez rozdílu na úroveň profesionálních divadel, neboť obě směřovala 

k naplňování stejných cílů. Ostatně již v únoru téhož roku vznikl Ústřední akční výbor 

českého divadelního ochotnictva.  

Již v 50. letech 20. století však došlo ke změnám, které měly negativní vliv na 

fungování ochotnictva, spočívající ve ztrátě vlastní právní subjektivity a práva hospodaření se 

svým majetkem. Na základě tzv. Soběslavského plánu (v červenci 1950 se konal sjezd 

osvětových pracovníků v Soběslavi) se musela ochotnická divadla začlenit do masových 

organizací - Československého svazu mládeže (ČMS), jednotných zemědělských družstev 

(JZD), Revolučního odborového hnutí (ROH). Byl stanoven seznam her, které se měly a 

směly hrát, tematicky zaměřené zejména na socialistickou propagaci, dělnické hnutí a 

podobně. Repertoár se začal opětovně rozšiřovat zejména v 60. letech, ovšem již dříve, po 

 
21 Tamtéž, s. 177. 
22 Dekret č. 130/1945 Sb., o státní péči osvětové. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1945-130. 
23 Dekret č. 130/1945 Sb., o státní péči osvětové, § 1, odst. 1. Dostupné z:https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1945-

130. 
24 Císař, Jan a kol.. Cesty českého amatérského divadla - vývojové tendence. Praha: IPOS, 1998, s. 177. 
25 Zákon č. 32/1948 Sb., divadelní zákon, § 6. Dostupné z: www.zakonyprolidi.cz/cs/1948-32. 
26 Tamtéž. 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1945-130
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1945-130
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1945-130
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1948-32
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roce 1953, který po měnové reformě provázela krize a úbytek návštěvníků, docházelo 

k zavádění osvědčených klasických děl.27    

V roce 1957 byl dosavadní divadelní zákon nahrazen novým zákonem č. 55/1957 Sb., 

o divadelní činnosti, dle kterého je posláním divadelní činnosti v Československu „přispívat 

ke zvyšování kulturní úrovně a rozvoji umělecké tvořivosti lidu a k socialistické výchově 

občanů“.28 Důležitým bodem pro ochotnictvo se stalo ustanovení o jednotném řízení 

veškerého divadelnictví bez rozdílu. Zákon samostatně vymezuje ochotnické divadelní 

soubory, které svou tvorbou „přispívají k výchově občanů, pěstují ušlechtilou zábavu, šíří 

zájem o divadlo a porozumění pro ně až do nejodlehlejších míst, touto svou činností vhodně 

doplňují činnost divadel, na nichž působí umělci z povolání, a po případě jim i přispívají k 

objevení uměleckého dorostu“.29 Dle zákona dále bylo vydáno nařízení o tom, kdo mohl 

pořádat veřejná divadelní představení ochotníků, tedy organizace kulturní a osvětové, školy, 

mimoškolní zařízení, dobrovolnické organizace či jednotná zemědělská družstva.30   

 

2.1.2 Amatérská divadla po roce 1968 

V 60. letech docházelo k rozšiřování repertoáru zejména z důvodu potřeby přilákat 

návštěvníky do divadel. Nízká návštěvnost představovala důsledek finanční krize i vynález 

televize a vysílání. Zároveň však v polovině 60. letech rostl zájem o ochotnické divadlo, 

čemuž přispívalo také uvolňování tehdejších poměrů. V roce 1969, i přes změny, které přinesl 

srpen roku 1968, vznikl Svaz divadelních ochotníků, jehož ustavující schůze se konala 10.8. 

1969.31   V období normalizace stát nadále usiloval o regulaci a dohled nad ochotnickými 

divadly. Ta si však přesto zachovala určitou míru nezávislosti a postupně se dostala do pozice 

alternativních a autorských divadel, odkloněných od tradičního činoherního jazyka. 

Propagátoři tvořili díla reagující na důležitá témata, divadla plnila svou tradiční funkci.32 

Tento trend proměny amatérských divadel sílil v 80. letech 20. století.  

V roce 1978 byl vydán Českou národní radou nový divadelní zákon, zákon č. 33/1978 

Sb., o divadelní činnosti, který byl několikrát novelizován a následně k 1. lednu 1996 zrušen. 

Účelem divadelní činnosti bylo na základě tohoto zákona „přispívat v duchu kulturní politiky 

 
27 Císař, Jan a kol.. Cesty českého amatérského divadla - vývojové tendence. Praha: IPOS, 1998, s. 190.  
28 Zákon č. 55/1957 Sb., o divadelní činnosti, § 1. Dostupné z: www.zakonyprolidi.cz/cs/1957-55/zneni-

19571116#p23-2_f3330984.  
29 Zákon č. 55/1957 Sb., o divadelní činnosti, § 16. Dostupné z: www.zakonyprolidi.cz/cs/1957-55/zneni-

19571116#p23-2_f3330984. 
30 Zákon č. 55/1957 Sb., o divadelní činnosti, § 17. Dostupné z: www.zakonyprolidi.cz/cs/1957-55/zneni-

19571116#p23-2_f3330984. 
31 Císař, Jan a kol.. Cesty českého amatérského divadla - vývojové tendence. Praha: IPOS, 1998, s.  222.  
32

 Tamtéž s. 320  

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1957-55/zneni-19571116#p23-2_f3330984
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1957-55/zneni-19571116#p23-2_f3330984
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1957-55/zneni-19571116#p23-2_f3330984
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1957-55/zneni-19571116#p23-2_f3330984
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1957-55/zneni-19571116#p23-2_f3330984
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1957-55/zneni-19571116#p23-2_f3330984
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Komunistické strany Československa ke zvyšování ideové, morální a estetické úrovni lidu, k 

utváření harmonické osobnosti socialistického člověka a k rozvoji jeho tvůrčích sil“.33 Zákon 

nadále ochotníky stavěl na stejnou úroveň jako divadelní umělce (v otázce divadelní činnosti), 

ovšem ochotník jako takový byl definován jako osoba, která „ve svém volném čase a bez 

nároku na odměnu vykonává divadelní činnost v ochotnických souborech“.34 

V amatérské tvorbě 80. let 20. století se projevovala kritika společnosti i politiky. 

Amatérská divadla byla velmi diferenciovaná, plnila nejen své tradiční funkce, ale byla 

rovněž schopna zastávat funkce profesionálních divadel.35     

 

2.1.3 Amatérská divadla po roce 1989 

Již v lednu roku 1990 bylo založeno Fórum amatérských divadelníků. Dále se jednalo             

o vzniku organizace, která měla navázat na Ústředí matice divadelních ochotníků 

československých, a tou se stala v březnu ustanovená Amatérská divadelní asociace, která 

ovšem ve svém fungování nenaplnila očekávání ve smyslu hájení zájmů amatérských 

divadelníků a podpoře jejich činnosti. Byla proto zakládána sdružení nová, čímž došlo ještě 

k většímu roztříštění.36  

Divadla obecně, a tedy i ta amatérská, procházela decentralizací, zažívala období 

úspěchů i pádů v této době, například v souvislosti s úbytkem diváků.  Během 90. let 20. 

století se situace postupně ustálila. Do ochotnických souborů hojně vstupovali děti i mladí 

lidé, stejně tak jako generace, která z politických důvodů v dřívějším režimu od divadelní 

činnosti upustila. Naše organizace se staly součástí Mezinárodní organizace amatérského 

divadla a také českého střediska AITA/IATA zastupující občanská sdružení s celostátním 

působením.37 

Divadelní zákon byl novelizován na samém konci roku 1989 (s platností od 1. ledna 

1990) a 1992, načež byl v roce 1995 zcela zrušen a od té doby ho žádný jiný nenahradil. 

Zákon č. 122/1989 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 133/1978 Sb., 

na základě kterého byly vyňaty stěžejní ideologické části z komunistické éry, upravoval 

 
33 Zákon č. 33/1978 Sb., České národní rady o divadelní činnosti, § 1. Dostupné z: 

www.zakonyprolidi.cz/cs/1978-33/zneni-0.  
34 Zákon č. 33/1978 Sb., České národní rady o divadelní činnosti, § 4. Dostupné z: 

www.zakonyprolidi.cz/cs/1978-33/zneni-0. 
35 Císař, Jan a kol.. Cesty českého amatérského divadla - vývojové tendence. Praha: IPOS, 1998, s.  320. 
36 Tamtéž, s. 353.  
37 Tamtéž, s. 356-357. 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1978-33/zneni-0
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1978-33/zneni-0
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zřizování, řízení i rušení divadelních organizací. Divadla tak zřizovaly Ministerstvo kultury 

České socialistické republiky, národní výbory, společenské organizace a kulturní fondy.38   

Novelizace v roce 1992 většinu ustanovení divadelního zákona okleštila.39  V zákoně 

tak zůstala definice divadelního díla a divadelní činnosti, která byla definována jako: „veřejné 

scénické předvádění divadelního díla divadelními umělci nebo divadelními ochotníky, a to i 

pomocí loutek nebo ve spojení s audiovizuálními prostředky“, podmínky zřizování a 

závěrečná ustanovení.40 Ochotníci tedy nadále zůstaly součástí divadelní umělecké tvorby. 

Zákon č. 237/1995 Sb., který zrušil divadelní zákon umožnil provozovat či předvádět 

komukoliv divadelní dílo, pokud jsou dodrženy podmínky autorských práv.41 

Současné fungovaní divadelních ochotnických spolků a sdružení ovlivňuje zejména 

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na základě kterého mají nově vzniklé spolky 

registrační povinnost vůči veřejnému rejstříku, respektive spolkovému rejstříku (také původní 

sdružení prošla transformací na právní formu spolku, zapsaného spolku).42 Pravidla pro 

založení, organizaci a fungování spolků (obecně veškerých nevládních, neziskových, 

zájmových sdružení osob širokého spektra zaměření) definuje právě výše zmíněný zákon. 

Jsou založeny na společném zájmu sdružených osob, jejichž účelem jsou společné aktivity či 

veřejně prospěšné cíle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
38 Zákon č. 122/1989 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 133/1978 Sb., o divadelní 

činnosti. Dostupné z: www.zakonyprolidi.cz/cs/1989-122.  
39 Klusoňová, Markéta. Revoluce a právní úprava divadla. Masarykova univerzita v Brně, 2013. Dostupné z: 

www.academia.edu/9131793/REVOLUCE_A_PRÁVNÍ_ÚPRAVA_DIVADLA?auto=download. 
40 Zákon č. 33/1978 Sb., ve znění 15.4.1992-31.12.1995.Dostupné z: www.zakonyprolidi.cz/cs/1978-33/zneni-

19920415.  
41 Zákon č. 237/1995 Sb., o hromadné správě autorských práv a práv autorskému právu příbuzných. Dostupné z: 

www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-237. 
42 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Dostupné z: www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89. 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1989-122
http://www.academia.edu/9131793/REVOLUCE_A_PRÁVNÍ_ÚPRAVA_DIVADLA?auto=download
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1978-33/zneni-19920415
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1978-33/zneni-19920415
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-237
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89
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3 OCHOTNICKÉ DIVADLO V REGIONU PODBLANICKA A JEHO 

FAKTOGRAFICKÝ PŘEHLED 

3.1 Ochotnické divadlo v regionu a jeho faktografický přehled 

 Naši předkové se věnovali spolkové činnosti mnohem více než my, a to nejen ve 

městech, ale i na venkově. Vedle sdružení zaměřených prakticky (mysliveckých, hasičských 

apod.) tam vznikaly už v 19. století spolky zaměřené na vzdělávání a zábavu, mezi kterými 

zaujímaly významné místo spolky divadelní. 43 

Stejně jako v jiných oblastech českých zemí, i v našem regionu má ochotnické divadlo 

svou historii. Ve své práci se zaměřuji jen na Bystřici, kterou lze považovat, dle slov jedné mé 

narátorky, za kolébku divadla, které zde má obrovskou tradici.44 S jejím tvrzením sice 

souhlasím, ale myslím si, že je důležité faktograficky shrnout i historii ochotnického divadla 

na okrese Benešov od jeho prvopočátků až po současnost.  

 Při svém výzkumu jsem se opírala převážně o informace z Místopisu českého 

amatérského divadla. Okres Benešov je svou rozlohou největším okresem středočeského kraje 

a čítá téměř 200 obcí. Vzhledem k jeho velikosti jsem se zaměřila převážně na výskyt 

ochotnických souborů ve vzdálenosti do 20 kilometrů od Bystřice (myšleno po veřejných 

komunikacích, nikoli vzdušnou čarou, neboť i diváci a soubory se přepravují po veřejných 

komunikacích a nikoli vzdušnou čarou).45 V následujících odstavcích se tedy pokusím shrnout 

existenci ochotnických souborů ve mnou zvoleném okruhu.  

 Nejvýznamnějším centrem ochotnického divadla regionu bylo a je pochopitelně 

okresní město Benešov. Divadelní činnost je zde doložena již v 1. polovině 18. století, kdy se 

tomuto umění věnovali piaristé.46 V historii benešovských ochotníků mezi 80. léty 19. století 

a 30. léty 20. století  je mnoho nejasných míst, protože se o jejich činnosti dochovalo jen málo 

dokladů. Od roku 1935 však máme o Ochotnickém spolku Svatopluk Čech velmi podrobné 

informace. Mezi lety 1939 až 1944 vystupoval soubor pod „hlavičkou“ Místního osvětového 

sboru. Benešovští ochotníci byli úspěšní i na poli soutěžním. Roku 1949 se dokonce se svým 

nastudováním Šrámkovy hry Plačící satyr dostali až na soutěž nejvyšší, Jiráskův Hronov. Rok 

1950 byl pro benešovské ochotníky rokem zlomovým. Přišla zpráva, že v Benešově bude 

působit Městské oblastní divadlo se stálým soubor a bude využívat jeviště v hotelu Pošta, 

 
43 Tywoniaková, Jana. Ochotnické divadlo na podblanickém venkově. In: Sborník vlastivědných prací 

z Podblanicka. Příbram: Muzeum okresu Benešov a Státní okresní archiv Benešov, 1999, s. 237-244. 
44 Rozhovor s Vandou Pechovou ze dne 16. 11. 2021 vedla Kateřina Setničková, archiv autorky. 
45 Do 20 kilometrů se to týká 70 obcí, za 20 kilometrovou hranicí leží 77 obcí, ve 35 obcích okresu Benešov není 

v žádných pramenech záznam o působení ochotnického divadla.  
46 Bartušek, Václav. Benešovské školní divadlo v 18. století (1704-1778). In: Sborník vlastivědných prací 

z Podblanicka. Benešov: Okresní muzeum, 1985, s. 291-299. 
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které od roku 1947 patřilo, díky rozhodnutí Místního národního výboru, ochotnickému 

souboru. Městské oblastní divadlo bylo plodem tzv. demokratizace kultury, o které budu 

podrobněji hovořit níže, a která měla decentralizovat divadelní síť zrušením nadbytku 

pražských scén a měly se vytvořit divadelní soubory v menších městech.47 Na konci roku 

1950 obdržel soubor zprávu od Ústřední matice divadelních ochotníků českých, že se tato 

organizace likviduje a že se ochotnické spolky mají uplatnit v rámci místních složek ROH, 

ČSM apod. Roku 1951 tedy soubor působil pod názvem „Svatopluk Čech, divadelní odbor 

závodního klubu ROH národního podniku Středočeské pivovary v Benešově“. Všechno 

spolkové jmění připadlo závodnímu klubu. Vedení pivovaru ochotníkům dalo ke zkouškám a 

vystoupením prostory, na oplátku je žádalo, aby připravovali různé kulturní vložky na schůze 

a pořádali zábavné večery pro zaměstnance pivovaru. Zkoušek postupně ubývalo, stejně tak 

záznamů ve spolkové knize, které jsou naposledy datovány v roce 1951. Další záznamy, 

pokud nějaké byly, se dle pamětníků z pivovaru ztratily.48 V roce 1968 byla činnost spolku 

uměle ukončena v návaznosti na okupaci 49 a v roce 1970 byl soubor oficiálně rozpuštěn. 

Zmíněné Oblastní divadlo Benešov také nemělo příliš dlouhého trvání - bylo zrušeno v roce 

1960. 

 Poté dochází ke stagnaci ochotnického divadla v Benešově až do 80. let 20. století, 

kdy bylo založeno Divadlo PaT (Poesie a Theatrum) a  následně v polovině 90. let založila 

část členů Komorní divadelní studio A, tzv. Áčko50, jehož vedení se ujala Anna Balatová. 

V roce 1999 byl obnoven pod vedení Pavla Němce Divadelní soubor Svatopluk. Tento 

divadelní soubor funguje v Benešově dosud, ovšem již bez Pavla Němce, který z něj odešel 

v roce 2004 a založil nový divadelní soubor BANDA (Benešovské Amatérské Nezávislé 

Divadlo Autorské), jehož název později pozměnil na Bystřické Amatérské Nezávislé Divadlo 

Autorské. 

 Ačkoli je Benešov geograficky blíže, několik narátorů mi potvrdilo, že co do 

spolupráce je jim nejblíže soubor z Maršovic, který nepovažují za konkurenci, ale za 

spřízněný, kamarádský soubor.51 Historie zdejších ochotníků je také velmi bohatá a sahá až do 

poloviny 19. století. Od 80. let minulého století byla v obci snaha obnovit ochotnické divadlo, 

 
47 Knapík, Jiří, Franc, Martin. Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948-1967 I. Praha: 

Academia, 2011, s. 239. 
48 Tywoniaková, Jana. Z historie ochotnického divadla v Benešově. In: Sborník vlastivědných prací 

z Podblanicka. Příbram: Muzeum okresu Benešov a Státní okresní archiv Benešov, 1996, s. 313-327. 
49 Rozhovor s Pavlem Němcem ze dne 9.11.2021 vedla Kateřina Setničková, archiv autorky. 
50 Databáze českého amatérského divadla. Dostupné [on-line]: 

https://www.amaterskedivadlo.cz/main.php?data=geo&id=438  
51 Rozhovor s Pavlem Němcem ze dne 9.11.2021 vedla Kateřina Setničková, archiv autorky. 

https://www.amaterskedivadlo.cz/main.php?data=geo&id=438
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které by navázalo na původní Ochotnicko – čtenářskou jednotu Kolár. Toto se ale podařilo až 

na konci 90. let a od té doby funguje soubor pod hlavičkou občanského sdružení Zornice.52 

 Stejně jako v jiných regionech i okres Benešov je bohatý na výskyt ochotnických 

souborů. Není bohužel možné se v rámci této práce komplexněji věnovat této problematice, 

ačkoli by zjištěné výstupy byly jistě zajímavé. Považuji ale za důležité alespoň zmínit 

významná střediska ochotnického divadla v okolí Bystřice, která se mohou pyšnit bohatou 

historií a mohly Bystřické ochotníky nejpříměji myšlenkově ovlivňovat. V blízkém i 

vzdálenějším okolí se jedná o obec Neveklov, Votice, Jankov, Pyšely, Miličín či Týnec na 

Sázavou. Ve všech těchto vybraných obcích je doložen ochotnický soubor již na konci 19. 

století. V dobách minulých se mohly pyšnit četnými úspěchy a bohatou činností. Bohužel jen 

v Miličíně, Týnci nad Sázavou a Pyšelích se ochotnická tradice zachovala, byť někde 

s menšími přestávkami, dodnes a má své pokračovatele.  

 Při svém výzkumu ochotnického divadla v regionu jsem zjištěné informace podrobila 

také částečné kvantitativní analýze a dobrala se zajímavých výstupů. Jak již bylo řečeno výše, 

v okruhu mého zájmu byly jen obce do dvaceti kilometrů od Bystřice, nikoli vzdušnou čarou, 

ale po veřejné komunikaci. Získaná data jsem roztřídila do několika skupin jak uvádím 

v následujících tabulkách. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
52 Ochotnické divadlo v Maršovicích. Dostupné z: https://zornice.estranky.cz/   

https://zornice.estranky.cz/
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Tabulka založení souboru  

(popřípadě první zmínka o ochotnickém divadle v pramenech): 
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Tabulka aktivní činnosti souboru: 
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Soubory dle zřizovatele nebo zakladatele: 

 

 

 

 Počátek historie mnohých, mnou zkoumaných, divadelních souborů a spolků se datuje 

již v 19. století. Většinou je v archivních materiálech doložen samotný vznik souboru nebo 

zmínka o tom, že se v obci sehrálo ochotnické představení.  Poté nastalo období stagnace, kdy 

v regionu nebyly zakládány soubory nebo pořádána představení ani u příležitosti vzniku 

samostatné republiky. K největšímu rozmachu ochotnického divadla na Benešovsku došlo ve 

20. letech 20. století, kdy bylo nově založeno 19 souborů. Další bohatou dekádou byla 40. 

léta, kdy vzniklo dalších 13 souborů. Podotýkám, že nyní myslím vznik úplně nových spolků, 

které doplnily ty stávající. Obecně lze konstatovat, že právě období mezi dvacátými a 
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čtyřicátými léty je nejbohatší z hlediska činnosti ochotnické obce. Proč ale spolky 

nepokračovaly i v dalších letech? Odpověď je na snadě. Stejně jako v jiných regionech 

docházelo k jejich likvidaci z důvodu politických, např. úředním zákazem za německé 

okupace (divadelní odbory politických stran, legionářských sdružení aj.) nebo úředním 

rozpuštěním při zabrání území pro cvičiště SS (Václavice, Třebsín, Zádolí).53 Což je způsob 

ukončení činnosti specifický právě pro mnou zkoumanou geografickou oblast. Dalším 

možným ukončením činnosti ochotníků mohl být i únorový komunistický převrat roku 1948. 

V 50. letech vznikly v okolí Bystřice jen dva soubory a začalo docházek ke stagnaci těch 

stávajících. Ochotnická kultura začala obecně upadat, což svědčí i o tom, že v současné době 

v okolí Bystřice působí jen osm souborů, kdežto ve 40. letech jich bylo neuvěřitelných 49. 

K rozpuštění či ukončení činnosti mohly vést výše zmíněné důvody, ale samozřejmě 

docházelo i k nezájmu ochotníků samotných o divadlo. Z přiložené tabulky je ovšem patrné, 

že přežily právě ty soubory, které svou tradici započaly již v 19. století (Benešov, Maršovice, 

Miličín, Týnec nad Sázavou) nebo na počátku století dvacátého (Čerčany). Upadající zájem o 

ochotnické divadlo dokládá i statistický přehled Krajského osvětového střediska pro 

Středočeský kraj, které na počátku 60. let evidovalo v okrese Benešov pouze 26 činných 

souborů. 

 Z hlediska zakládajících organizací se v okolí Bystřice nejvíce v ochotnickém divadle 

angažoval Sbor dobrovolných hasičů, dále Tělocvičná jednota Sokol a velmi oblíbené byly i 

dětské soubory při školách. Z tabulky je patrné, že ochotnické spolky později zakládal i 

Československý svaz mládeže. Nejvíce souborů ovšem vzniklo již jako ochotnický divadelní 

spolek nebo jako čtenářsko-ochotnická jednota. Toto pojmenování vycházelo z náplně 

činnosti spolku. Dříve bylo obvyklé, že veškeré kulturní dění v obci organizoval místní kantor 

a ten se nejen staral o fungování ochotnického divadla, ale i půjčoval knihy (dále organizoval 

i jiné kulturní podniky v obce – plesy, maškarní průvody, májové oslavy apod.) V dnešním 

slova smyslu byl tzv. kulturním referentem. 

 

 

 

 

 

 

 
53 Tywoniaková, Jana. Ochotnické divadlo na podblanickém venkově. In: Sborník vlastivědných prací 

z Podblanicka. Příbram: Muzeum okresu Benešov a Státní okresní archiv Benešov, 1999, s. 237-244. 
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4 OCHOTNICKÉ DIVADLO A JEHO HISTORICKÝ RÁMEC  

4.1 Ochotnické divadlo do roku 1945 

Ochotnické či amatérské divadlo lze považovat za důležitý fenomén českého 

kulturního prostoru. Jeho počátky je možné datovat na konec 18. století, k masovějšímu 

rozvoji však dochází ve století devatenáctém, kdy se divadlo stalo významnou tribunou 

češství a také nástrojem formování veřejného mínění.54 Herec, ať už profesionál či amatér, byl 

především přední český vlastenec (patriot). Na rozdíl od řadových členů stále širší vlastenecké 

obce byl člověkem, který své národní a občanské postoje veřejně manifestoval a vystavoval se 

tak občas i existenčním rizikům.55 Ochotnické divadlo bylo provozováno všemi 

společenskými vrstvami a lidmi všech profesí. V roce 1886 byla založena Ústřední matice 

divadelního ochotnictva českého (dále jen ÚMDOČ), která sdružovala značnou část spolků.56 

V době vzniku samostatné Československé republiky již byla síť ochotnických divadel 

značně rozvinuta a do popředí se opět začala dostávat základní funkce divadla, tedy 

poskytovat zábavu a umělecký zážitek. V době první republiky bylo ochotnické divadlo 

považováno za obohacení profesionálního divadelnictví a v odlehlých venkovských oblastech 

poskytovalo divákům v zásadě jedinou možnost, jak vidět divadlo.  

V době německé okupace a druhé světové války zažívalo ochotnické divadlo krušné 

období. V roce 1939 působilo v českých zemích na 7000 ochotnických souborů, které byly 

sdružovány v různých organizacích (ÚMDOČ,  Česká obec sokolská, Jednota českých hasičů 

apod.). V té době široce rozvětvený celek byl oslabován perzekučními zásahy nacistických 

okupantů, mnoho ochotníků skončilo v koncentračních táborech nebo na nucených pracích. 

V roce 1939 byla postavena mimo zákon levicově, ovšem nekomunisticky, orientovaná 

organizace Svaz dělnických divadelních ochotníků československých57, kteří se ale 

angažovali v jiných ochotnických spolcích, pokud byli na svobodě.58 Navzdory těmto 

likvidátorským snahám nacistů však české ochotnické divadlo po značnou část okupace 

pracovalo a s větším či menším úspěchem plnilo úkoly, které před ně postavila povinnost 

zapojit se do boje s nacismem o uchování ohrožené národní identity.59  

 
54 Lázňovská, Lenka. Tradice českého amatérského divadla. Miletín: Muzeum českého amatérského divadla 

o.s., 2010, s. 6. 
55 Černý, František. Kapitoly z dějin českého divadla. Praha: Academia, 2000, s. 37. 
56 Knapík, Jiří, Franc, Martin. Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948-1967 II. 

Praha: Academia, 2011, s. 996. 
57 Císař, Jan a kol.. Cesty českého amatérského divadla - vývojové tendence. Praha: IPOS, 1998, s. 151. 
58 Černý, František. Kapitoly z dějin českého divadla. Praha: Academia, 2000, s. 326. 
59 Císař, Jan a kol.. Cesty českého amatérského divadla - vývojové tendence. Praha: IPOS, 1998, s. 154. 
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Skladba repertoáru v jednotlivých obdobích odráží vkus i úroveň diváků 

navštěvujících ochotnická představení. Hrálo se převážně na vesnicích, kde by některé hry, 

určené spíše pro náročnějšího diváka, neuspěly. Důležitou roli hrála i vyspělost souboru a 

materiální zázemí. V 19. a na počátku 20. století se hrály obvykle veselohry a frašky 

oblíbených autorů, ale i klasika (Jirásek, Tyl, Stroupežnický apod.). Ve 20. a 30. letech 20. 

století najdeme v repertoáru ochotnických souborů dramata soudobých tvůrců podle vzoru 

pražských divadel (Čapek). Za první republiky se též hrály hry oslavující vznik samostatného 

státu a prezidenta Masaryka, v oblibě byla i legionářská témata. Za 1. světové války a 

v těžkých letech okupace se pochopitelně hojně uplatňovaly hry s národnostní tématikou. 

Soubory si také často volily k nastudování hry, které odrážely ideové zaměření pořádajících 

organizací. Katolická mládež a Orel hrály hry zaměřené nábožensky, dělnické soubory 

vybíraly dramata o chudobě a vykořisťování, zemědělci zase témata typicky venkovská.60 

Některé nemnohé spolky si troufly i na operety. Předpokladem k nastudování takovýchto 

představení museli být dobří zpěváci a možnost spolupráce s místními hudebníky.  

 

4.1.1 Ochotnické divadlo na Bystřicku do roku 1945 

Ochotnické, či amatérské divadlo, má v Bystřici u Benešova opravdu bohatou tradici a 

mnoho obyvatel, tehdy ještě městyse a okolních osad, si vyzkoušelo, jaké to je stát na 

prknech, které znamenají svět. Vzhledem k době vzdálené se mi bohužel nepodařilo získat 

vhodného narátora, který by mi byl schopen o divadle před rokem 1945 povyprávět. Níže 

psané řádky jsou tedy čistě produktem studia historických pramenů, které jsou bohužel také 

omezené. 

Ochotnické divadlo, jak již bylo řečeno výše, je kulturním fenoménem našich zemí a 

jeho počátky můžeme datovat již v 18. století. Významnější záznamy o ochotnických 

představení však přicházejí až se stoletím devatenáctým. Obdobně tomu bylo i v Bystřici. 

Počátky ochotnického divadla jsou zde doloženy obecní kronikou ševce Martina Ješuty již 

v roce 1874, kdy byly 8. listopadu sehrány v sále zájezdního hostince „U Jelena“61 dvě 

jednoaktové hry.62  Jednalo se o frašku Osudný deštník A. Volfa a veselohru Frajtr Kalina 

Ladislava Antonína Dlaska.  

 
60 Tywoniaková, Jana. Ochotnické divadlo na podblanickém venkově. In: Sborník vlastivědných prací 

z Podblanicka. Příbram: Muzeum okresu Benešov a Státní okresní archiv Benešov, 1999, s. 237-244. 
61 Štěpánek, Daniel. Dům č. p. 14 – divadelní sál u Jelena. In: Hlas Bystřice 11/2012. Město Bystřice, 2012, s. 6. 
62 Rýdlová, Slávka. Z historie ochotnického divadla v Bystřici. In: Pod Blaníkem č. 1/2011. Vlašim: Podblanické 

ekocentrum ČSOP a Muzeum Podblanicka, 2011, s. 27-29. 
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Podrobnější záznamy o ochotnickém divadle se ale v kronice nacházejí až počátkem 

20. století, konkrétně v roce 1918, kdy kulturní život v obci převážně organizovala Tělocvičná 

jednota Sokol a uváděli prý i několik premiér ročně. Nebyli však jediní, kdo se divadlu 

v Bystřici věnoval. Ochotničili i Osvětový sbor, Sdružení křesťanské mládeže, Živnostenský 

dorost, Sdružení dobrovolných hasičů, křesťanská tělovýchovná jednota Orel a Podpůrný a 

vzdělávací spolek benešovských kamarádů. Hrála se nejen klasika (Vojnarka a Emigranti od 

Aloise Jiráska), ale i opereta („Dědečkovy housle“) nebo činohra (Vdavky Naninky Kulichové 

Ignáta Herrmanna).  

Divadelní činnost neustala ani v letech druhé světové války. V roce 1939 bylo zatčeno 

několik členů Sokola a došlo tak k zákazu veškeré činnosti tělocvičné jednoty, tedy i té 

ochotnické. Jsou však záznamy, že roku 1941 bylo v Bystřici sehráno představení Jedenácté 

přikázání pod hlavičkou Sportovního klubu. V roce 1943 byl založen Spolek divadelních 

ochotníků Mošna.63   

V Bystřici se hrálo divadlo v sále hostince U Jelena a také v hostinci U Hlaváčků a 

tyto dva prostory jsou pro divadelní představení využívány dodnes.  

Co se týká bystřického ochotnického divadla, je třeba zmínit i jiný typ, který má 

v obci dlouholetou tradici, sahající až do 19. století. Tím je divadlo loutkové, které se ve 

zmíněném století těšilo u dospělých mnohem větší oblibě, než divadlo klasické. Ačkoli se 

v Bystřici hraje téměř nepřetržitě již od konce 19. století, patří loutkám vlastní kapitola, 

kterou však nechám na jiném budoucím autorovi a budu se ve své práci věnovat jen 

klasickému ochotnickému divadlu. 

Divadlo se hrálo nejen v samotné Bystřici, ale i v jejích osadách. Nejstarší zmínka o 

ochotnickém divadle je ze Semovic, kde je roku 1884 doložen Spolek divadelních 

ochotníků.64 Na Silvestra roku 1899 a o Třech králích 1900 sehráli žáci školy v Ouběnicích 

pod vedením učitelů hru Josefa Baara Mladí pastýři betlémští. O masopustu zase dospělí hru 

Staří blázni.65 Ačkoli v této osadě nevznikl žádný oficiálně registrovaný spolek, divadelní 

nadšenci z řad učitelů se aktivně podíleli na ochotnické činnosti až do roku 1918. Poté v obci 

vznikla Tělocvičná jednota Sokol, která se ujala organizátorských aktivit ochotnického 

divadla, stejně jako v mnoha jiných obcích. Převážně se hrály veselohry s vesnickou 

tématikou, později se přešlo i na dramata a klasiku. S okupací činnost ochotníků v Ouběnicích 

 
63 Tamtéž, s. 27. 
64 Šrámková, Vítězslava, Valenta Jiří. Místopis českého amatérského divadla N-Ž. Praha: IPOS, 2002, s. 438. 
65 Petráň, Josef. Příběh Ouběnic. Mikrohistorie české vesnice. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2001, s. 233. 
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ustala a začátkem 50. let se na tradici snažili navázat studenti. 66 Ve 20. a 30. letech minulého 

století se hrálo také v Mokré Lhotě, Jírovicích, Radošovicích a Tvoršovicích, kde je sice 

ochotnická aktivita doložena, ovšem nijak významně zdokumentována.  

Ve 40. letech 20. století vznikl v Jarkovicích Divadelní spolek Jiří Wolker. Jeho 

činnost je doložena mezi lety 1940 – 1945. Soubor byl složen ze zaměstnanců zemědělských 

dvorů Mariánovice, Raděkovice a Chvojen a jeho zakladatelem byl Jiří Vytejček, bývalý 

příslušník československé armády. Spolek byl zaregistrován na Zemském úřadě v Praze dne 

24. června 1940. Koncem srpna téhož roku se konala v hostinci Na Kukačce ustavující valná 

hromada, které se zúčastnilo 36 osob a bylo zde zvoleno vedení spolku. Soubor byl výrazně 

levicově orientován a měl za cíl přiblížit svým jazykem kulturu lidem na nižších stupních 

sociálního žebříčku. Mnohé jeho hry byly uváděny i přes cenzurní zákazy. Poslední zmínka o 

souboru je datována v roce 1953.67  

 

4.2 Ochotnické divadlo mezi lety 1945 – 1989 

Po osvobození Československé republiky přestal platit zákaz veškeré veřejné divadelní 

produkce. Profesionální i ochotnické divadelní soubory se rychle „zotavily“ a začaly pracovat 

na slavnostních zahajovacích představeních, jejichž repertoár představovala především česká 

klasika. Docházelo také k rozmachu ochotnického divadla v nově osidlovaných pohraničních 

oblastech. Spolky obnovovali předváleční členové spolků společně s novými osídlenci nebo 

se obnovovala činnost již dříve fungujících celků. Válka a okupace poznamenaly i členskou 

základnu souborů, mnoho ochotníků se nevrátilo z koncentračních táborů. Ochotnické 

soubory se probouzely pomalu k životu a navázaly na organizační linii, která existovala již 

před válkou. Nejpočetnější byly členské soubory ÚMDOČ. Pod patronací této organizace byl 

zahájen 18. srpna 1945 15. Jiráskův Hronov, který byl věnován památce obětí nacismu.68 

Amatérští divadelníci však nebyli organizováni jen v tomto svazu, ale byli seskupeni v dalších 

organizacích. Ochotnické hnutí lze v tomto období považovat za masové. Jeho významnou 

výhodou byla možnost opřít se o předválečné tradice. 

Zásadní význam pro československé ochotnické spolky mezi lety 1945-1948 měl dekret 

prezidenta Beneše o zřízení státní osvětové péče, o kterém podrobněji pojednávám v kapitole 

o legislativním rámci ochotnického divadla.  

 
66 Šrámková, Vítězslava, Valenta Jiří. Místopis českého amatérského divadla N-Ž. Praha: IPOS, 2002, s.125. 
67 Rýdlová, Slávka. Z historie ochotnického divadelního spolku Jiří Wolker. In: Pod Blaníkem č. 1/2013. Vlašim: 

Podblanické ekocentrum ČSOP a Muzeum Podblanicka, 2013, s. 19-20.   
68 Císař, Jan a kol.. Cesty českého amatérského divadla - vývojové tendence. Praha: IPOS, 1998, s. 175-176. 
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V poválečných letech hojně docházelo v ochotnických souborech k proměně členské 

základny. Někteří odcházeli k profesionálnímu divadlu, jiní se stěhovali za prací, jiné již 

ochotnické divadlo nenaplňovalo. Některé soubory díky personální krizi zanikly, některé se 

naopak utvářely a otevíraly se tak nové perspektivy s příchodem mladé generace. 

Celkově došlo i k proměně repertoáru divadel, jak ochotnických tak profesionálních. 

Vracely se české hry, které byly v době protektorátu nacisty zakázané, jeviště se otevřela i 

hrám zahraničním, chyběly však ze zištných důvodů hry německých autorů. Naopak se hojně 

začaly zařazovat hry sovětské.  

V roce 1946 byla zřízena Státní dramaturgická komise s rozsáhlými cenzurními a 

kádrovacími kompetencemi. Mohla nejen „zakazovati hry umělecky špatné a politicky 

závadné na všech scénách stálých i ochotnických“, ale mohla i kontrolovat zachování 

povoleného textu. Měla též hlídat bezúhonnost účinkujících i členů divadelního aparátu. 69 

Významným milníkem byl pro ochotnické divadlo rok 1948 a s ním spojený komunistický 

převrat. Byl schválen nový divadelní zákon, který stanovil, že ochotnické divadlo je 

rovnocenným partnerem divadla profesionálního.70 Docházelo k tzv. demokratizaci kultury – 

ta vycházela z  přesvědčení, že se kulturní a umělecké hodnoty budou významně podílet na 

ideové proměně společnosti.71 Této „demokratizace“ se pochopitelně ujala Komunistická 

strana Československa. Počátkem 50. let začalo docházet k výrazné reorganizaci, která 

spočívala ve včlenění amatérských souborů do masových společenských organizací (ČSM, 

JZD, ROH). Byly rozpuštěny všechny spolky a každý soubor měl mít zřizovatele.72 K této 

transformaci docházelo především proto, že původní spolky byly údajně základnou starého 

myšlení, které bylo potřeba potlačit.73 Ochotnické soubory tak ztratily právo nakládat se svým 

majetkem a musely se stát součástí některé z masových společenských organizací. Základní 

organizace ROH pravidelně vynakládaly asi 55 % z částek určených na kulturní činnost 

(zájezdy a společenská zábava), na podporu amatérské (lidové) umělecké činnosti byla určena 

asi 2%.74 V Závodních klubech ROH se měla soustřeďovat kulturní, společenská a výchovně-

vzdělávací činnost. Volný čas obyvatel měl být stále více organizován a pod dohledem 

státních orgánů. Na druhou stranu měli Kluby zajišťovat materiální zázemí svým spolkům. 

 
69 Černý, Jindřich. Osudy českého divadla po druhé světové válce. Divadlo a společnost 1945-1955. Praha: 

Academia, 2007, s. 68. 
70 Tamtéž, s 180. 
71 Franc, Martin, Knapík, Jiří. Volný čas v českých zemích 1957 – 1967. Praha: Academia, 2013, s. 123. 
72 Tamtéž, str. 181. 
73 Knapík, Jiří, Franc, Martin. Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948-1967 II. 

Praha: Academia, 2011, s. 1076. 
74 Franc, Martin, Knapík, Jiří. Volný čas v českých zemích 1957 – 1967. Praha: Academia, 2013, s.158-159. 
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Hodně záleželo nejen na výkonnosti podniku ve státním hospodářství, ale i ochotě jednotlivé 

spolky podporovat. 

V roce 1950 vzniklo Ústředí lidové tvořivosti (ÚLT)75, které bylo roku 1954 

přejmenováno na Ústřední dům lidové umělecké tvořivosti (ÚDLUT). Tato organizace 

působila až do roku 1970.  

Na počátku 50. let lze obecně pozorovat téměř nevídanou podporu ochotnických 

divadelníků. Hlavním úkolem ochotnického divadla se v této době stala osvětová výchova 

obyvatel, převážně zaměřená na mladou generaci. Soubory se začaly zaměřovat svým 

repertoárem na kritiku staré buržoazní společnosti a na šíření socialistických idejí pomocí 

sovětských a současných her. Státní organizace tak hojně podporovaly rozšíření kulturních 

zařízení formou „Akce Z“, při které si sami občané buď postavili nové budovy určené ke 

kulturním akcím, nebo opravili stávající.  

Veškeré politické i kulturní principy uplatňované československými komunisty vždy 

vycházely ze sjezdů Komunistické strany sovětského svazu. Výjimkou nebyla ani oblast 

kultury, která zahrnovala i ochotnictvo. Po XX. Sjezdu KSSS v roce 1956 a následně po XI. 

Sjezdu KSČ v roce 1958 měli mít pracující větší vliv na řízení kulturního života. Tento 

princip byl zakotven ve stranickém usnesení „O dalším rozvoji a prohloubení ideové účinnosti 

osvětové práce“ vydaném v předvečer sjezdu. Usnesení zejména vyzvedávalo správnost 

vytváření husté sítě kulturních a osvětových zařízení, která se měla i nadále rozšiřovat, 

zejména cestou občanské svépomoci. Osvětová politika měla bojovat proti nepřátelským 

ideologiím, mělo se zvyšovat všeobecné i odborné vzdělání pracujících a vychovávat 

uměním, což zahrnovalo péči o kvalitní společenský a kulturní život občanů. Kulturní 

iniciativa se měla nejvýrazněji projevovat v organizované lidové umělecké tvořivosti a zlepšit 

se tak kvalita osvětové práce.76 Skutečnost však byla jiná. Ačkoli byl při Ústředním domu 

LUT zřízen  poradní sbor pro divadlo, neměl žádné kompetence a nebyl ani napojen na nižší 

stupně poradních sborů (krajské a okresní). Komunisté se totiž báli, aby se nevytvořili 

zárodky nežádoucí ochotnické organizace. V roce 1959 se v Praze uskutečnila První celostátní 

konference o rozvoji LUT. Účastníci přijali rezoluci o zdvojnásobení členů LUT do roku 

1965. Nemělo se hledět na kvalitu, důležitá byla kvantita. Do rou 1965 naštěstí 

k dvojnásobnému nárůstu členů nedošlo, bohužel docházelo k opaku. Zprvu slibná vlna 

vytváření malých amatérských divadel se přiblížila vrcholu a tradičních souborů začalo 

 
75 Koordinační orgán ministerstva školství a kultury, který měl na starosti zájmovou uměleckou činnost obyvatel, 

pod kterou spadalo i ochotnické divadlo 
76 Franc, Martin, Knapík, Jiří. Volný čas v českých zemích 1957 – 1967. Praha: Academia, 2013, s. 136-137. 
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ubývat. Společenská funkce ochotnického divadla byla v 50. letech zároveň přeceňována i 

nedoceněna.  

Koncem 50. let se nároky diváka na ochotnická představení začaly zvyšovat díky 

rozmachu televizního vysílání a bylo třeba pozvednout uměleckou úroveň představení. Po 

úhoru počátku padesátých let, kdy jsou beze zbytku likvidovány i celé divadelní a dramatické 

žánry (satira, kabaret, modelové drama, pantomima aj.), se české divadlo zhruba v půli 

padesátých let probouzí.77 Zanedlouho poté se začíná stále více ke slovu hlásit problém 

nedostatečné kvalifikace ochotnických režisérů, kteří by se ujali práce se soubory.  

V polovině 60. let ustává péče stranických a státních orgánů o ochotnické divadlo téměř 

úplně a spolupráci navazují s amatéry profesionální odborníci. Pro oficiální instituce přestal 

tento úsek kulturní činnosti obyvatel téměř existovat. Ačkoli mělo být ochotnické divadlo 

tribunou osvětové výchovy obyvatel, nikdo se nevěnoval metodické péči a vzdělávání 

amatérů, tisk dokonce ochotnickou práci ironizoval a nakonec s jí přestal všímat vůbec.  

Na začátku roku 1964 se proměnil časopis, který se od svého založení jmenoval 

Ochotnické divadlo, v Amatérskou scénu. Důvodem této změny byl fakt, že název již 

neodpovídal obsahu. Dříve to byl časopis především tvůrců tradičně nastudovaných inscenací, 

ale v průběhu let došlo k vývoji v ochotnickém hnutí a vznikaly i soubory malých forem, o 

kterých časopis také referoval.  Pojem „ochotnický“ byl spojován pouze s tradičním 

činoherním divadlem a nepostihoval už novou situaci, zatímco termín „amatérský“ spojoval 

celé nově diferenciované divadelní dění „z ochoty“.78 

V roce 1968 vyvrcholila nespokojenost amatérského hnutí s tehdejší zřizovatelskou 

strukturou a ochotníci přišli s požadavkem na vytvoření samostatné organizace, která by hájila 

postavení ochotnického divadla. Požadovali úplné odtržení od ROH, čímž by samozřejmě 

skončila i materiální podpora z těchto zdrojů. Počátkem roku 1968 byl vypracován návrh  

statutu svazu amatérského divadla a byl rozeslán do všech okresů s žádostí o volbu delegáta 

na konferenci konanou při Jiráskově Hronově. V návrhu byla akcentována objektivní potřeba 

sdružit aktivní amatéry v jeden celek, který by nejen pomáhal jednotlivým souborům, ale také 

celkově koordinoval činnost ochotnictva. V průběhu 38. ročníku Jiráskova Hronova se sešla 

svolaná konference a její delegáti se rozhodli založit Svaz českých divadelních ochotníků 

(SČDO). Byl zde také zvolen jeho prozatímní výbor. Ustavující konference Svazu se konala 

dne 10. srpna 1969 a zvolila první řádný ústřední výbor i jeho předsedu. 

 
77 Císař, Jan a kol. Pódia z krabičky. Nesoustavné nahlédnutí do historie malých neprofesionálních scén 60. let 

20. století. Praha: NIPOS 2005, s. 11. 
78 Císař, Jan a kol.. Cesty českého amatérského divadla - vývojové tendence. Praha: IPOS, 1998, s. 212 
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Významné postavení si amatérské divadlo vydobylo v 70. a 80. letech minulého století 

v období tzv. normalizace. Státní i stranické orgány se opět velkou měrou snažily usměrňovat 

amatérskou činnost a organizace souborů tak začala spadat pod kulturní střediska v obcích, 

což byl konec snů o samosprávě amatérské organizace. Právě na půdě amatérského divadla se 

postupně zformoval jazyk divadelní alternativy, vrcholící tzv. autorským divadlem, které se 

metaforou a obrazem velmi nelítostně vyjadřovalo k současné společenské situaci.79   

V 70. letech vnikl také systém soutěží, který měl činnost amatérských souborů 

usměrňovat. Zakazovaly se některé inscenace pro svůj obsah nebo kvůli jménu autora. Proces 

normalizace nastoupil v oblasti amatérského divadla v roce 1971 a v této době také končí sny 

o ochotnické samosprávě. SČDO byl zatlačen na okraj rozhodovacího procesu a byl omezen 

jen na zastupování zájmů tradičního ochotnického divadla. Zaměřil se tak na podporu 

vesnických souborů a pořádání některých soutěží (monology a dialogy, jednoaktové hry).  

Repertoár se počátkem normalizace omezil na hry s vážnou tématikou, komedie byly 

považovány za hry s pochybným obsahem. Soubory si tak obvykle vybíraly hry, jimiž by 

uspokojily komunistické činovníky. Snažily se nastudovat díla klasických autorů, což ovšem 

kladlo nároky na vysokou inscenační úroveň a mnoho souborů nebylo schopno se s tímto 

úkolem náležitě vypořádat. Aby se zlepšila jevištní realizace hry, bylo nutné zlepšit i úroveň 

režie. Proto se při vzdělávání ochotníků kladl důraz převážně na tuto oblast. Začaly se 

vydávat odborné publikace a na pomoc amatérským souborům též přispěchali i 

profesionálové. Na konci 70. let se dá opět hovořit o vyspělosti činoherních amatérských 

souborů, od poloviny 70. let dochází k rozvoji autorského divadla.  

Dobrou úroveň československého amatérského divadla dokazoval i úspěch na 

mezinárodních přehlídkách v zahraničí. Pokud byla souborem vybraná inscenace určená 

k zahraniční reprezentaci politicky nezávadná, mohl s ní soubor vyjet.  

Od poloviny 80. let se situace a postavení amatérského divadla dále zlepšovala. Kladl se 

důraz na tvořivou práci a některé venkovské soubory se odvažovaly k restrukturalizaci textu, 

se kterým pracovali. Alternativnější divadla se dokonce odvážila kritizovat oficiální politické 

klima. Těsně v předlistopadovém období již docházelo ke zjevnému napětí mezi amatérským 

divadlem a stranickým aparátem a řada inscenací vstupovala svými texty do přímých 

politických souvislostí. 

 

 

 
79

 Lázňovská, Lenka. Tradice českého amatérského divadla. Miletín: Muzeum českého amatérského divadla 

o.s., 2010, s. 7. 
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4.2.1 Ochotnické divadlo na Bystřicku 1945 – 1989  

Toto období zahrnuje velmi úspěšnou éru bystřického ochotnického divadla, můžeme 

dokonce hovořit o zlaté době. Po roce 1945 se všechny bystřické spolky spojili v jeden celek, 

který takto hrál do roku 1951, kdy byl ochotnický soubor začleněn do ZK (závodní klub) 

ROH Interiér.80 Docházelo tak k naplnění výše zmíněné demokratizace kultury. Ve stejném 

roce byla obnovena činnost „Divadelního souboru sdruženého klubu pracujících Kulturního 

střediska“ (DS SKP). Zlomový okamžik pro bystřické ochotníky nastal v roce 1957 

příchodem benešovského učitelského manželského páru Jaroslavy a Ludvíka Němcových na 

Základní školu do Bystřice. Pan Němec bystřickým nejprve s divadlem vypomáhal a poté 

přišla poměrně důležitá nabídka, aby se do Bystřice přestěhovali. Nejprve bydleli na faře, což 

ovšem nebylo za socialismu příliš žádoucí. Shodou okolností se tou dobou v Bystřici stavěly 

družstevní byty a díky nepříliš vhodné bytové situaci učitelského páru byli zařazeni na 

pořadník a brzy bydleli.81 

Když Ludvík Němec dával dohromady svůj soubor, obrátil se na své kolegy z učitelského 

sboru. 

 

„Samozřejmě vybíral z lidí, který dobře znal, a protože byl kantor a máti byla kantorka, 

tak tam tehdy hrálo několik učitelů a učitelek v tom souboru, protože to byli lidi, který měli k 

sobě blízko, byli to lidi, který měli blízko ke kultuře. U kantora se dá předpokládat, že umí 

mluvit, že umí zvládnout prostor hlasově.“82 

 

Začátkem 60. let vystupoval bystřický divadelní soubor pod názvem Mošna. V počátcích 

experimentovali i s loutkami na velkém jevišti, později se soubor zaměřil na činohru jako 

takovou. Technické možnosti souboru ještě v té době nebyly na takové výši jako v letech 

následujících, ovšem již lze nepopiratelně vyzdvihnout režisérské i herecké kvality Ludvíka 

Němce a bystřického souboru pod jeho vedením.83 

V roce 1960 se bystřičtí ochotníci rozhodli založit v té době moderní Divadlo poezie. 

Ludvík Němec byl výborným recitátorem a měl tedy vynikající předpoklady pro tento žánr. 

Bohužel se mi o počátcích tohoto divadla nepodařilo získat bližší informace, vycházela jsem 

jen z kusých vzpomínek Marie Neradové a zmínek v časopise Ochotnické divadlo z počátku 

60. let. Při svém výzkumu jsem ale zjistila, že se bystřičtí zaměřovali na poezii Fráni Šrámka. 

 
80 Národní podnik zabývající se výrobou nábytku. 
81 Rozhovor s Pavlem Němcem ze dne 9. 11. 2021 vedla Kateřina Setničková, archiv autorky. 
82 Rozhovor s Pavlem Němcem ze dne 9. 12. 2021 vedla Kateřina Setničková, archiv autorky. 
83 2x Blažek. Ochotnické divadlo, č. 3/1961, s. 63. 
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Nastudovali velmi úspěšné představení Měsíc nad řekou, kde hlavní roli tvárnila Jaroslava 

Němcová. Dále uvedli v život i slavný Šrámkův Stříbrný vítr, kde vystupovala Marie 

Hrušková. Paní Neradová hovořila až o pozdějším období, kdy se po studiích vrátila do 

Bystřice a zapojila se do spolupráce s Ludvíkem Němcem. Ten vymýšlel pásma a realizoval 

je spolu se svou manželkou Jaroslavou a benešovskými ochotníky, kteří v té době jezdili do 

Bystřice účinkovat. Ačkoli je divadlo poezie specifickým druhem divadla, počátkem 60. let 

dochází k jeho masovému rozvoji. Zájem o něj byl ze strany souborů i diváků. Tento druh 

divadla byl provozován převážně amatérsky, profesionálně se mu věnovalo jen několik 

souborů. 

V roce 1962 dochází k přejmenování souboru a ten začíná vystupovat pod hlavičkou 

!Spojeného závodního klubu národního podniku Nářadí“. Pod tímto názvem soubor 

vystupoval až poloviny 80. let, kdy nad ním patronaci přebralo místní JZD. Plný název, pod 

kterým tehdy vystupoval v roce 1986 na národní přehlídce ve Vysokém nad Jizerou byl 

„Divadelní soubor JZD spojeného závodního klubu při MNV Bystřice u Benešova“. V roce 

1989 opět došlo k jeho přejmenování na „Sdružený klub pracujících“. Tento název se 

zachoval až do počátku 90. let. 

Ludvík Němec byl nejen vůdčí osobností ochotníků v Bystřici, ale angažoval se i ve 

Svazu českých divadelních ochotníků. V roce 1969 byl zvolen do Ústředního výboru Svazu. 

A svou pozici obhájil po několik volebních období. Bystřickým díky této pozici Ludvíka 

Němce v SČDO plynuly i jisté výhody.  

 

„My jsme byli členský soubor SČDO. Tehdy jako za toho totáče to mělo smysl, protože 

bylo potřeba mít nějakou oficiální zastřešující organizaci, která se za ty soubory mohla drát. 

A pokud ten soubor měl víc než polovinu členů SČDO, tak to byl tzv. členskej soubor SČDO. 

A vím, že tehdy byla nějaká přehlídka, teď si nejsem jistej, kde to bylo. V Žebráku? To už 

nevím. Ale vím, že byla přehlídka, která byla pro tyto členské soubory. Tam vlastně mohl jet 

soubor jakýkoliv, ale ty, který nebyly členský soubory SČDO, tak až když bylo místo. A i když 

bylo místo a byly tam, tak nebyly mezi těma, co soutěžily, byly tam jako mimo soutěž.“84 

 

Jak bylo řečeno výše, repertoár se počátkem normalizace omezil na hry s vážnou 

tématikou a bylo potřeba dovzdělat režiséry a celkově zvýšit úroveň středočeských souborů. 

V roce 1971 se tedy několik amatérských divadelníků rozhodlo k vybudování studia, za plné 

 
84 Rozhovor s Pavlem Němcem ze dne 9. 12. 2021 vedla Kateřina Setničková, archiv autorky. 
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podpory Krajského kulturního střediska. Sešli se lidé z několika ochotnických souborů a 

rozhodli se nastudovat hru Viktora Dyka Zmoudření dona Quijota. Toto krajské Studio 

vzniklo jako vyšší forma školení pro ochotníky. Jeho posláním bylo sdružit ty nejlepší 

zástupce souborů středočeského kraje a formou školení profesionály zlepšovat jejich 

scénografické a režisérské schopnosti. Domovský soubor k účasti svého člena musel dát 

souhlas a nesmělo dojít k přerušení jeho činnosti se svým souborem. Za bystřické ochotníky 

se z pochopitelných důvodů účastnil Ludvík Němec, který v nastudované hře ztvárnil roli 

Dona Quijota. 

V 70. a 80. letech byl bystřický soubor pod vedením Ludvíka Němce na vrcholu a patřil 

ke špičce venkovských ochotnických souborů. Úspěšně reprezentovali Bystřici na všech 

stupních soutěží a přehlídek a také měli benefity, které nebyly samozřejmostí. 

 

„Jemu ty podniky nebo závody šly na ruku. (…) Dostali lidi refundaci, takže mohli být 

uvolněný kdy chtěli, a ten podnik naopak je uvolnil, i třeba, když jsme měli nějakou velkou 

zkoušku.“ 85 

 

A Ludvík Němec se svým souborem vycházel vstříc požadavkům vedoucích podniků na 

kulturní činnost v nich. Před revolucí se nehrálo jen divadlo, ale ochotníci se realizovali i 

v jiných sférách zábavy. Soudruzi a nejen oni se potřebovali bavit a bystřičtí ochotníci tak 

připravovali i programy pro místní podniky, které je v jejich činnosti materiálně podporovaly. 

Hrálo se i pro seniory v domovech důchodců. Marie Neradová dávala dohromady zábavný 

program, připravovaly se různé umělecké ukázky (tance, písně) a Ludvík Němec obohacoval 

stranické a podnikové schůze svou recitací.86 Veřejně se o tom moc nemluvilo, program byl 

určen pro uzavřenou společnost. Moji narátoři z řad běžných diváků, manželé Hovorkovi, o 

těchto programech nevěděli, dokonce tvrdili, že je pravděpodobně bystřičtí ani nedělali.87 

K období normalizace patřily i různé rituály, které se projevovaly různými ideologicky-

politickými formulacemi, které tu nebo onu amatérskou akci „zasvětily“ nějaké významné 

politické události. 88 Bystřický soubor také v roce 1975 veřejně vyslovil svůj socialistický 

závazek na počest 30. výročí osvobození. Cituji: „Vedle slavnostního představení (Liška a 

hrozny) nastuduje jevištní montáž veršů a hudby Rodná země, s níž bude vystupovat na 

slavnostních schůzích a shromážděních občanů. Získá 4 členy z řad VO SSM. Provede úpravu 

 
85 Rozhovor s Marií Neradovou ze dne 20.12.2021 vedla Kateřina Setničková, archiv autorky. 
86 Rozhovor s Marií Neradovou ze dne 16.12.2021 vedla Kateřina Setničková, archiv autorky. 
87 Rozhovor s Marií a Lubomírem Hovorkovými ze dne 12.12.2021 vedla Kateřina Setničková, archiv autorky. 
88 Císař, Jan a kol.. Cesty českého amatérského divadla - vývojové tendence. Praha: IPOS, 1998, s. 297. 
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klubovny a divadelní šatny včetně vymalování. 8 členů souboru odpracuje jeden týden na 

brigádnické výpomoci při výstavbě nového divadla ve Vysokém nad Jizerou.“ 89Takováto 

prohlášení obvykle sloužila k tomu, aby na sebe soubor moc neupozorňoval a nevybočoval 

z řady. Pavel Němec na tento konkrétní závazek vzpomíná. 

 

„Bylo potřeba napsat nějaký papíry. My jsme si tu šatnu malovali každej rok, samozřejmě, 

i bez těchle těch keců, my jsme každej rok, na začátku prázdnin, svěsili všechny reflektory, 

rozebrali, umyli čočky, dali dohromady, dali tam zpátky. My jsme si sami vybudovali v patře 

osvětlovací kabinu, a tehdy bylo potřeba, aby jsme teda jako měli něco, tak se to napsalo jako 

Akce Z. Jeden z členů souboru dělal tady na družstvu Stavba, tak nejenom, že ukrad ty dvě 

traverzy dlouhý, který se tam daly dát, ale ještě nám je náklaďákem přivez. Druhej byl 

elekrikář, tak někde se domluvil v Elku snad, že bysme potřebovali kabely, tak ti nám dali 

kabely, a on to tam teda zapojil. A tu šatnu nebo to jeviště, jeviště se malovalo černou barvou, 

šatna bílou, to jsme si prostě dělali vždycky sami.“90 

 

Co se diváckého ohlasu na místní úrovni týče, dobrou úroveň bystřického ochotnického 

divadla potvrzují i manželé Hovorkovi, kteří vzpomínají na plný sál diváků, kterým se museli 

přistavovat další židle. Nebylo výjimkou, že se konkrétní hra několikrát reprízovala před 

vyprodaným hledištěm. Dle jejich odhadu se do sálu U Hlaváčků vměstnalo 300-350 lidí. Na 

bystřické divadlo chodili zhruba dvakrát ročně.  

 

„Šli jsme tam z toho důvodu, že jsme věděli nebo se doslechli, že to bude zajímavý, hezký, 

a měli jsme tam lidi, který jsme znali, tak tam jsme se proto šli podívat.“ 91 

 

Nikdy se jim nestalo, že by z představení odcházeli zklamaní nebo s pocitem ztráty času. 

Bystřická kultura byla pro ně také dostačující co do frekvence, nemuseli jezdit mimo město.  

Bohužel není možné zjistit přesné počty prodaných lístků na jednotlivá představení. 

Ačkoli se jistě vedla ekonomická evidence tak souhrnná data nejsou v současné chvíli 

dostupná. Zde se ukazuje jako jediná možná použitelná metoda právě orální historie a 

spolehnutí se na pamětníky. Ti opakovaně uváděli alespoň přibližné počty repríz a diváků 

v sále. 

 
89 Na počest 30. výročí se zavazujeme. Amatérská scéna č. 1/1975, s. 1. 
90 Rozhovor s Pavlem Němcem ze dne 9. 12. 2021 vedla Kateřina Setničková, archiv autorky. 
91 Rozhovor s Marií a Lubomírem Hovorkovými ze dne 12.12.2021 vedla Kateřina Setničková, archiv autorky. 
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V roce 1985 nastoupila jako kulturní pracovnice Národního výboru Marie Neradová. Do 

té doby podobná pozice v Bystřici nebyla. Kulturu měla na starosti zaměstnankyně Národního 

výboru, ale byla to pro ni spíš činnost okrajová a Bystřice spadala pod Okresní kulturní 

středisko v Benešově.  

 

„Odtud jsme vlastně byli řízený, museli jsme pro ně dělat různý pořady, třeba O Bystřici 

se musel dělat pořad, jo, takže jako oni nás pořád tak jako měli pod sebou, dělali jsme i ty 

Podbanický hudební podzimy.“ 92 

 

Marie Neradová se kultuře v Bystřici věnovala až do svého odchodu do důchodu v roce 

2006.  

 

4.3 Ochotnické divadlo po roce 1990  

V 90. letech došlo k celkovému uvolnění ve společnosti, což mělo dopad i na amatérské 

divadlo. Devadesátá léta byla obdobím boření i hledání.93 Od 50. let musely mít všechny 

soubory zřizovatele a tím mohla být jen socialistická organizace. Po revoluci se tato zaběhlá 

struktura úplně rozpadla. Na jedné straně byla zmíněná „nesvoboda“ omezením, na druhé 

straně jim poskytovala důležité materiální jistoty – ochotníci měli kde zkoušet, byli finančně 

podporováni. Po skončení těchto zaběhlých pořádků se soubory musely postavit „na vlastní 

nohy“ a některé to bohužel nepřežily.94 Zaniklo až 40 % ochotnických souborů. Ostatní 

během tří až pěti let krizi překonaly. Počátek 90. let je také charakterizován aktivitou 

příležitostných skupin, které se převážně věnovaly autorské tvorbě.95 Někteří členové 

ochotnických souborů se angažovali i politicky. V roce 1990 se připravovaly první svobodné 

volby a řada amatérských divadelníků měla jiné než divadelní starosti. Mnozí patřili 

k protagonistům listopadové revoluce v roce 1989 a poté byli zvoleni do funkce mluvčích 

občanských fór.96 60. Jiráskův Hronov v roce 1990 byl pravdivým obrazem stavu českého 

amatérského divadla. Politická aktivita řady souborů způsobila, že nic nenastudovaly nebo 

nestihly krajské přehlídky, které byly stěžejní pro postup do hlavní soutěže.97 

 
92 Rozhovor s Marií Neradovou ze dne 20.12.2021 vedla Kateřina Setničková, archiv autorky. 
93 Císař, Jan a kol.. Cesty českého amatérského divadla - vývojové tendence. Praha: IPOS, 1998, s. 353. 
94 Rozhovor s Lenkou Lázňovskou. Konfrontace Petra Fischera. Fenomén ochotník. Dostupné [on-line]: 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10899989577-konfrontace-petra-fischera/216562227010024/ 
95 Pavlavský, Petr a kol. Základní pojmy divadla. Teatrologický slovník. Praha: Nakladatelství Libri & Národní 

divadlo, 2004, s. 22. 
96 Císař, Jan a kol.. Cesty českého amatérského divadla – vývojové tendence. Praha: IPOS, 1998, s. 354. 
97 Tamtéž, s. 353. 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10899989577-konfrontace-petra-fischera/216562227010024/
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O období stagnace po revoluci hovořila i Marie Neradová, všechno bylo nejisté a nikdo 

nevěděl, co bude dál. 

 

„My jsme prostě nehráli, divadlo (…) jakoby se zastavilo a pak se to vlastně začalo zase 

rozjíždět. Protože jako asi nikdo nevěděl, co bude nebo co se bude moct.“98  

 

Naopak Pavel Němec pociťoval, že došlo k výraznému uvolnění. Již na konci 80. let se 

začal rozvíjet systém vzdělávání pro ochotníky a v 90. letech se situace ještě zlepšila. V roce 

1993 vznikl vzdělávací projekt Kurz praktické režie, tzv. KoPR, který je určený pro režiséry 

amatérských souborů. 

Proměnil se i postoj místních samospráv k amatérskému divadlu. Na počátku 90. let obce 

zaujímaly značně liberální postoj k tomuto druhu kultury. Ochotnictví pro ně bylo pouze 

koníčkem, který není nutné podporovat. V polovině 90. let si města začala uvědomovat 

význam amatérského divadla jako spolkové činnosti občanů. Nyní je již situace ustálená. 

Města vstoupila do podpory ochotnických spolků finančně i materiálně. V Zákoně o obcích je 

zakotveno ustanovení, že obec má pečovat o kulturní rozvoj obyvatel a amatérské divadlo 

výborně naplňuje význam tohoto pokynu. Velkou nevýhodou ovšem je, že v této normě není 

stanoveno, jakou částkou bude obec kulturní spolky podporovat, je to tedy vždy na vedení 

města. Zájem o ochotnické divadlo obecně je stále velký. Je to kolektivní dílo a amatérské 

divadlo je tedy převážně o sdílení.  

 

 

4.3.1 Ochotnické divadlo na Bystřicku po roce 1990 

V současné době působí v Bystřici tři divadelní spolky. Jedná se o Divadelní soubor 

Ludvíka Němce pod vedením Marie Neradové, dále soubor Chodidlo režisérky Vandy 

Pechové a BANDA Pavla Němce. Je zde také ambice založit čtvrtý činoherní soubor, který by 

sdružoval hlavně mladé herce. Ačkoli by jistě mohli vstoupit do některého ze zaběhlých 

souborů, chtějí jít vlastní cestou a mít svůj vlastní jedinečný styl, který u bystřických souborů 

postrádají. Navíc se Radek Sedlmaier domnívá, že divadelních souborů je stále málo.99  

Po roce 1990 v Bystřici fungoval jediný soubor, který stále vedl Ludvík Němec. V roce 

1993 ovšem prodělal mrtvici a stáhl se z divadelního i veřejného života. Roli režisérky a 

vedoucí souboru SKP Bystřice plně převzala Marie Neradová. Nastudovala se souborem 

 
98 Rozhovor s Marií Neradovou ze dne 20.12.2021 vedla Kateřina Setničková, archiv autorky. 
99 Rozhovor s Radkem Sedlmaierem ze dne 17.12.2021 vedla Kateřina Setničková, archiv autorky. 
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několik úspěšných her, o čemž svědčí i účast na přehlídce ve Vysokém. Ačkoli se jednalo o 

ten samý soubor, několikrát se přejmenoval. Zhruba v polovině 90. let se jednalo o „Divadelní 

soubor Kulturního střediska“.  

V roce 2004 kolem sebe Marie Hrušková shromáždila ochotníky, kteří se chtěli výhradně 

věnovat pohádkám. Roku 2008 se tedy Divadelní soubor Kulturního střediska rozdělil na dva 

subjekty. Pod vedením Marie Hruškové vzniklo Chodidlo a Marie Neradová začala se svým 

souborem vystupovat pod názvem „Divadelní soubor Ludvíka Němce“. V roce 2005 přesídlil 

do Bystřice se svým souborem BANDA Pavel Němec.  

Co se týká repertoáru, každý soubor hraje něco trochu jiného. BANDA se zaměřuje na 

autorské divadlo, Chodidlo hraje absurdní komedie (pod vedením Marie Hruškové hrálo 

pohádky a režisérka Lenka Fulínová se zaměřovala na historické komedie) a Marie Neradová 

veselohry a vztahové komedie. Pro jednoho z narátorů je na inscenačně nejvyspělejší 

BANDA, pro druhého soubor Marie Neradové.  

Soubory si i mezi sebou herce „půjčují“. Příkladem je právě Marie Neradová, která 

hostovala v souborech BANDA a Chodidlo. Na první pohled to tedy vypadá, že mezi soubory 

není rivalita a všichni se se všemi srovnají. Divák si tak může vybrat z různých žánrů, aniž by 

jezdil za kulturou daleko. Ovšem i když si každý soubor hraje „to svoje“, spory zde jsou. 

 

„Tehdejší vedoucí jednoho z těch souborů mi řekla: „No, nám je jasný, jak to tady máš 

naplánovaný. Ty si vyzobeš z těch souborů ty nejlepší herce, a pak už tady bude jenom 

Banda.“ A ve mě tehdy bouchly saze a řek jsem: „Tak ty se bát nemusíš, od tebe opravdu o 

nikoho nestojím.“ Dva roky jsme se nezdravili.“100 

 

Čtenář by mohl také vznést otázku, zda nejsou tři soubory na tak malé město příliš, i když 

se každý prezentuje jinak. Myslím, že Daniel Štěpánek to shrnul velmi výstižně. 

 

„Ono jestli právě to, že tady máme tolik souborů, není výsledek toho, že se nesrovnají v 

rámci jednoho souboru. (…) Což právě ten Ludvík Němec, si myslím, že to opravdu držel v 

opratích, a i pod jedním souborem.“101 

 

V předchozí kapitole jsem zmiňovala financování ochotnických souborů. Město Bystřice 

má také dotační fond na podporu ochotnických souborů. Této možnosti ale využívá v 

 
100 Rozhovor s Pavlem Němcem ze dne 9.12.2021 vedla Kateřina Setničková, archiv autorky. 
101 Rozhovor s Danielem Štěpánkem ze dne 17.12.2021 vedla Kateřina Setničková, archiv autorky. 
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současnosti jen jeden z nich, ostatní dva peníze z obecního rozpočtu nechtějí. Zdůvodňují to 

tím, že si na sebe vydělají ze vstupného. V roce 2012 proběhla rozsáhlá rekonstrukce Divadla 

U Jelena. Divákům v hledišti jsou k dispozici pohodlné sedačky a souborům technické 

zázemí. Navíc má město uzavřenou nájemní smlouvu s majiteli Hostince U Hlaváčků, na 

základě které mohou divadelníci do sálu kdykoli přijít, zkoušet, využívat veškeré zázemí a 

mají zde uložený svůj fundus. V Bystřici jsou tedy dvě scény - Divadlo u Jelena je sice menší, 

ale komfortnějším prostorem, sál v Hostinci U Hlaváčků je naopak větší s prostornějším 

jevištěm, ale neposkytuje hercům a koneckonců ani divákům takové pohodlí.  

Pokud bych to měla shrnout, město Bystřice se snaží v tuto chvíli značně finančně 

podpořit kulturu, ochotnické soubory nevyjímaje. I z tohoto důvodu vzniklo roku 2020 

Městské kulturní a informační centrum pod vedením Radomily Macháčkové.  
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5 REALIZACE OCHOTNICKÉHO PŘEDSTAVENÍ 

5.1 Dramaturgie a výběr her  

 V současnosti mají divadelní soubory svobodu vybrat si hru od jakéhokoli autora a na 

jakékoli téma. S tímto nastavením bohužel nemohli pracovat ochotníci v době socialismu. Hry 

mohli vybírat jen ze schváleného seznamu, který vycházel v Dilii (Divadelní a literární 

agentura). Ovšem ne vše, co zde vyšlo bylo schváleno a prověřeno na oficiálních místech. 

V 60. letech došlo k uvolnění i zde, stejně jako v jiných oblastech kultury. 

 Od 60. do 70. let vybíral hry pro bystřický soubor Ludvík Němec, v 80. letech se na 

výběru her podílel i jeho syn Pavel. Hry vybírali vždy o prázdninách v knihovně Okresního 

kulturního střediska v Benešově. Výběr a následná selekce byla náročným a zdlouhavým 

procesem.  

 

„Brali jsme ty hry jednu za druhou, a teď to otevřete a kouknete se na počet postav. A 

tam máte kolik je teda chlapů, kolik je ženskejch, a víte, jestli to odpovídá tomu souboru. Ty, 

který neodpovídaly, (…) tak ty se strkaly zpátky do knihovny, ty který odpovídaly tomu 

obsazení, tak ty jsme si vzali domů, což bylo třeba, já nevím, řeknu 40-50 scénářů a ty jsme 

začali doma číst. U některýho přečtete dvě stránky a víte, že to je blbost, že to nechcete dělat, 

tak to odložíte, některý přečtete celý, ty zase jsme dali na hromádku jako těch, který by byly 

hratelný, tak to bylo třeba deset, no a nad těma deseti jsme si pak sedli a říkali jsme si, jestli 

typově to odpovídá, jestli ty lidi to uhrajou, jestli to odpovídá věkem.“102 

 

 Důležitá také byla technická stránka věci, zda byl soubor schopen postavit příslušnou 

scénu a zda je schopný ji během představení měnit. Takže hry o více scénách se také 

odkládaly na hromádku nerealizovatelnosti. 

 Dalším důležitým kritériem bylo, zda to byla „devizová“ zahraniční hra nebo se 

autorská práva platila v československých korunách. Někteří zahraniční autoři si nechávali 

platit v korunách, takže ani toto nebylo problémem pro výběr her k nastudování. 

 

„Některej byl takzvaně devizovej autor, to znamená ty autorský práva se musely platit 

ve valutách, což za totáče znamenalo pro amatéry stopku. Tak tehdy se to ještě dalo udělat 

zase tak, když to bylo opravdu krásný a byla to devizovka, že jste začala zjišťovat, jestli to 

nehraje některý divadlo profesionální v republice, což se někdy povedlo, že hrálo, a pak se 

 
102 Tamtéž. 
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dalo domluvit s tím divadlem. (…) Oni měli třeba povolených, já nevím, řeknu 50 repríz, a 

věděli, že po 45 skončí, tak se s nima dalo domluvit, že těch pět jako nám dali. Takže ty práva 

prostě šly takhle přes ně.“103 

 

Soubory byly pod drobnohledem KSČ a hry se musely s tímto vědomým vybírat. 

V roce 1986 ovšem došlo k tomu, že se bystřickému souboru podařilo do svého repertoáru 

„propašovat“ kontroverzní hru Azata Abdullina Třináctý předseda.104 Tenkrát je dokonce 

oslovilo profesionální divadlo v Řeznické, jestli by si hru nechtěli zahrát na jejich jevišti.  

 

„A my jsme se ptali jako proč? A oni říkali, no protože to by chtělo hrát strašně moc 

profesionálních souborů, ale nesměj. Protože to byla otevřená kritika vlastně toho, jak to 

fungovalo. (…) A taky tam tehdy spousta těch profíků, třeba dramaturgů a režisérů se na to 

přišlo podívat. My jsme tam měli úplně plno, protože pro ně to byl zázrak. Zatímco tady ty 

okresní hlavouni: „Jo to je sovětskej autor, v pořádku.“ Nikdo to nečet, ty hry.“ 

 

 Na výběr her Ludvíkem Němcem vzpomíná i Marie Neradová. Volil takové, které by 

„uspokojily panstvo nahoře“, ale předělal si text tak, že do něj vložil narážky na akcentovaná 

současná témata, na která diváci reagovali. A samozřejmě i díky tomu byl soubor úspěšný a 

postupoval na národní divadelní přehlídky. Pochopitelně porota soutěží úpravu textu poznala, 

ale představitelé strany tyto narážky nevnímali, jim pouze stačilo, že se jedná například o 

současnou ruskou hru a úkol byl pro ně splněn. 

 Na úrovni obce také soubor neměl s komunistickým aparátem žádné problémy, nikdo 

je moc nekontroloval a spíše jim pomáhali. Soubor měl výsledky, nebylo tedy třeba dohledu 

z vyšších míst. Bylo to i dané osobou Ludvíka Němce, kterým se mohli „chlubit“. 

Představenstvo JZD nad souborem drželo patronát, bystřičtí ochotníci zase na oplátku hráli 

pro jejich zaměstnance nebo seniory. 105 

 Repertoár bystřických ochotníků mezi 60. a 80. léty byl poměrně bohatý a pestrý co do 

výběru autorů a žánrů. Neomezoval se jen na české autory, ale hojně hrál i hry zahraniční. 

Nejčastěji si Ludvík Němec vybíral dramata (Liška a Hrozny, Strýček Váňa apod.) a komedie 

(Čokoládový hrdina, Maribel a podivná rodina apod.), klasická hra se u bystřických 

ochotníků objevila jen jedna. Jednalo se o Radúze a Mahulenu Julia Zeyera. Ludvík Němec 

 
103 Tamtéž 
104 Hra pojednává o soudním procesu s předsedou kolchozu, který je obviněn ze zneužití moci a zpronevěry 

majetku, protože zachránil upadající hospodářství v kolchozu a po kapitalistickém vzoru ho dovedl k úspěchům.  
105 Rozhovor s Marií Neradovou ze dne 20.12.2021 vedla Kateřina Setničková, archiv autorky. 
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sám napsal hru na antické téma Tenkrát v Mykénách, což také byla poslední inscenace, kterou 

režíroval. 

V 90. letech Ludvík Němec onemocněl, takže se již nemohl věnovat práci v ochotnickém 

souboru. V roce 1990 se režie ujal Ludvík Němec mladší a nastudoval se souborem kriminální 

komedii Diamantový náhrdelník. Od roku 1992 režírovala a dramaturgicky vedla soubor 

Marie Neradová. 

Po roce 2000 se bystřický soubor roztříštil a vznikly dva na sobě nezávislé spolky – 

Divadelní soubor Ludvíka Němce pod vedením paní Marie Neradové a Chodidlo paní Marie 

Hruškové. V roce 2005 navíc na amatérskou divadelní scénu v Bystřici vstoupil Pavel Němec 

se svým souborem BANDA. Dramaturgicky byla a je Marie Neradová věrná komediím 

(Rajčatům se letos nedaří, Ostrovy zdánlivé, Jak je důležité míti Filipa apod.), naopak Marie 

Hrušková se našla v pohádkách. Pod Chodidlem působila režisérsky také Lenka Fulínová, 

která se věnovala historickým komediím pro dospělé (Dívčí válka, Orfeus nejen v podsvětí) a 

po smrti paní Hruškové převzala režijní štafetu Vanda Pechová, která preferuje konverzační 

komedie. 

 

5.2 Scénografie a kostýmy 

Nedílnou součástí každého představení jsou scéna, kulisy a kostýmy. Je jasné, že 

nejdůležitější je herecký výkon protagonisty, ale divák by se měl bavit i vizuálně. Dnes je 

obvyklé postavit na jevišti náznak scény a herci využívají spíše rekvizit a představivosti 

diváka. V dobách minulých by ovšem soubory s tímto konceptem neobstály. Obvyklá byla 

propracovaná scéna, která se měnila při změně obrazu. 

Větším souborům se někdy poštěstilo, že jim zřizovatel zaplatil pomocný aparát. Měli 

švadlenu, která se starala o kostýmy, scénografa, maskéra. Klasický divadelní soubor  má 

k dispozici řadu profesionálů, kteří se komplexně postarají o vizuální stránku představení a 

herci se věnují jen své roli. Vesnické soubory si tyto záležitosti musely a stále musí obstarávat 

samy. Režisér je zároveň dramaturgem, scénografem, kostymérem a bystřický soubor nebyl 

výjimkou. Ludvík Němec zvládal většinu, ne-li všechny, divadelní profese najednou. 

 

„Jeho divadelní záběr byl velmi širokej vlastně, taky byl výtvarník, takže  si vlastně 

navrhoval tu scénu, kostýmy, tyhle všechny věci si řešil sám. No a jak už to tak bývá u těch 
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amatérských souborů, tak tam je vždycky jeden člověk, nebo vždycky ne, ale bývá to tak, že 

tam je jeden člověk a ten má prostě na hrbu všechno.“ 106 

 

Co se týká kostýmů, Marie Neradová vzpomíná, že si je soubor šil sám nebo si je 

půjčoval. Ludvík Němec měl známé v profesionálních divadlech, které bystřickým poskytly 

ze svého fundusu například dobové kostýmy, které by soubor svépomocí nezhotovil. 

Ochotníci se tak nemuseli omezovat ve výběru her a mohli si dovolit nastudovat i ty 

historické. Nejjednodušší to bylo s antickými hrami, kdy nebylo potřeba velké 

propracovanosti oděvu, stačil pruh látky a několik ozdobných prvků. Dnešní bystřické 

soubory hrají spíše hry ze současnosti, které nejsou kostýmově náročné. Většinou používají 

vlastní šatník nebo shánějí oblečení z druhé ruky. Obvyklá je také praxe, že se jich známí a 

přátelé zeptají, zda něco nepotřebují, než nepotřebné oblečení či rekvizity odnesou do 

kontejneru. Výjimkou byla Marie Hrušková, která pro své pohádky téměř všechny kostýmy 

vytvářela sama. A nejen kostýmy, ale šila i rekvizity. Vanda Pechová vzpomíná, že pro jednu 

z pohádek šila kulisu moře. 107 

Ke kostýmu neodmyslitelně patří i líčení. Bystřický soubor měl v 80. letech k dispozici 

profesionálního maskéra z československé televize, který pro ně pracoval z čirého přátelství a 

nikdy si za svou práci nenechal zaplatit. Ačkoli byl profesionál, v jejich kolektivu se cítil jako 

ochotník. Také souboru vyráběl i paruky. Na jeho práci s úctou shodně vzpomínají Marie 

Neradová i  Pavel Němec. 

 

„Změřil hlavu a vyrobil paruky na míru. My jsme v nich rok hráli, pak je dostala televize 

slavnostně, protože on dělal v televizi. Já když jsem hrál Radúze, tak už jsem byl plešatej, to 

nešlo, že jo, tak jsem měl krásný blonďatý vlásky, Jarda Lédlů udělal paruku.“ 108 

 

 Ačkoli Spojený závodní klub nikdy bystřickým ochotníkům nezaplatil profesionální 

pracovníky, snažil se hojně pomáhat materiálně. Pavel Němec na to vzpomíná kladně. Nikdy 

se prý nestalo, že by někdo z vedení bystřických podniků odmítl souboru výpomoc. Každý 

samozřejmě dle svých možností. 

 

 
106 Rozhovor s Pavlem Němcem ze dne 9.11.2021 vedla Kateřina Setničková, archiv autorky. 
107 Rozhovor s Vandou Pechovou ze dne13.12.2021 vedla Kateřina Setničková, archiv autorky 
108 Rozhovor s Pavlem Němcem ze dne 9.11.2021 vedla Kateřina Setničková, archiv autorky 



52 

 

„Interiér třeba nedal peníze, ale vyrobil kulisy. Nářadí třeba nedalo peníze, ale dalo 

nářadí, šroubováky s takovýma mírnejma kazama, který už nemohly do prodeje. (…) Když jste 

jela hrát divadlo, tak tam byla zase nějaká fabrika třeba, která se o vás starala. (…) Vím, že 

JZD. Po každý premiéře byla obrovská hostina a předseda JZD tam s náma seděl, a ten to 

teda platil. (…) JZD ty měli svůj autobus firemní, tak tehdy jako ten předseda říkal: „Tak dyť 

si můžete půjčovat tenhle ten autobus, než byste platili někde dopravu. Jedinej problém bude 

se šoférem, protože toho já musím nějak zaplatit. Tak to uděláme tak.“ Z toho JZD vlastně 

bylo několik lidí, který taky byli v souboru, a tak prostě řekl: „Tendle, tendle a tendle si 

udělají řidičák na autobus, to já zařídím, a ty vás budou vozit.“ Takže nás to stálo jenom  

naftu, a nafta tehdy byla strašně levná.“ 109 

 

 Dříve byla výprava a kulisy detailně propracované, což v dnešní době, jak jsem 

zmínila, až tak důležité není. Scéna se vytvoří z pár kusů nábytku a zbytek je na fantazii 

diváka. Navíc velké scény se také špatně převáží. Bystřické soubory mají takový fundus, 

který se dá naložit do několika aut a převézt na místo představení. Marie Neradová ráda hraje  

i v přírodním prostředí, kde není tímto problémem omezována. Ráda vzpomíná na představení 

Lucerny, které se svým souborem několikrát odehrála v přírodních amfiteátrech. Na přelomu 

tisíciletí také nastudovala historickou hru vídeňského Čecha Jana Brabence Causa Rudolf 

z prostředí císařského dvora, kterou nejednou hrála v zámeckém prostředí, kam se dokonale 

hodila (Růžová zahrada zámku Konopiště, nádvoří třeboňského zámku apod.). 

 Pro představení je také stěžejním kritériem velikost jeviště na kterém se hraje, což mi 

potvrdily hned dva narátoři. Pokud se na něj se svými rekvizitami a souborem nevejdou, 

nemůžou konkrétní hru sehrát. BANDA si dokonce vozí své provizorní jeviště, které může 

soubor postavit tam, kde žádné není, např. v tělocvičně.  

U ochotnického divadla, stejně jako u profesionálů, se musí někdo postarat o technickou 

stránku představení a zajistit světla a zvuk. Obvykle se o tyto záležitost stará někdo 

z rodinných příslušníků některého člena souboru nebo zrovna nehrající člen.  

Výtvarná stránka představení byla také jedním z kritérií hodnocení na různých 

přehlídkách a soutěžích. Obvykle se soubory ve scénografii v čase zlepšovaly a to i díky 

připomínkám poroty a seminářům, které se při těchto soutěžích organizovaly. Dobře míněné 

rady odborníků se tak promítaly do scénického ztvárnění, které je pro amatérské soubory 

mnohem složitější než na profesionálních scénách. Ochotníci totiž musí pracovat nejen 

 
109 Tamtéž 
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s omezeným prostorem, ale také s omezenými financemi. V době éry Ludvíka Němce byl 

soubor scénograficky na výši, což mi potvrdili i moji narátoři z řad diváků. Prý používali staré 

kulisy, ještě z dob první republiky a nové si vytvářeli sami. Jako návštěvníci představení 

nikdy neměli pocit, že by scénografická stránka věci byla ledabylá. 110  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
110 Rozhovor s Marií a Lubomírem Hovorkovými ze dne 12.12.2021 vedla Kateřina Setničková, archiv autorky. 
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6 PŘEHLÍDKY OCHOTNICKÝCH SOUBORŮ 

6.1 Národní přehlídka vesnických a zemědělských divadelních souborům ve Vysokém 

nad Jizerou, později Krakonošův divadelní podzim 

Přehlídky a festivaly ochotnického divadla se od poloviny sedmdesátých let staly 

stěžejní činností amatérských souborů. V této kapitole chci shrnout podařené výkony 

bystřického souboru na prknech divadla ve Vysokém nad Jizerou, které velkou měrou 

přispěly k úspěšnosti souboru. Zde také obdržel nejvíce cen a uznání z oficiálních míst i od 

diváků a kritiků. 

V roce 1970 se v Žebráku uskutečnila první národní přehlídka vesnických souborů a 

v říjnu příštího roku se konala druhá přehlídka tohoto typu souborů ve Vysokém nad Jizerou, 

kde již zůstala. Motivací pro vznik této soutěže byla nižší kvalita souborů, myšleno z hlediska 

jejich podmínek a nebylo by tedy spravedlivé, aby poměřovaly síly s městskými soubory, 

které na tom byly materiálně lépe. 111 V roce 1971 měla být účast na soutěži prestižní 

záležitostí, byla totiž konána na počest 50. výročí vzniku KSČ. Množství přihlášek ovšem 

nebylo valné a organizátoři zažili jisté rozčarování z toho, že se nenaplnilo jejich očekávání 

velkého zájmu.112  

Letos se konal již 52. ročník této národní přehlídky a bystřické ochotnické soubory se 

jí účastnily celkem patnáctkrát. Největší úspěch měl bystřický soubor v 70. letech, což také 

dokládá v této dekádě účast ve Vysokém hned šestkrát. Soubor se mohl přehlídky účastnit 

dvakrát za sebou, poté musel mít rok pauzu. Pavel Němec v rozhovoru vzpomínal, jaká byla 

pravidla této národní přehlídky. 

 

„Pokud byste vyhrála Vysoký, (…) dostala byste se na Hronov, to je strop jo. Tak ten 

bystřickej soubor vlastně nikdy na tom Hronově nebyl, to se teda nepovedlo, ale ve Vysokým 

bejvaly doby, kdy jsme byli souborem, kterej měl nejvíc účastí vůbec z republiky na tý Vysocký 

přehlídce.“113 

 

Třetí ročník národní přehlídky v roce 1972 se už těšil obrovskému zájmu a mohl se 

pyšnit nečekaně dobrou úrovní soutěžních souborů. V tomto roce se zde poprvé představil i 

bystřický soubor s nastudováním Šrámkova Měsíce nad Řekou. V představení excelovala 

Jaroslava Němcová, která si odsud za ztvárnění Slávky Hlubinové odvezla cenu Okresního 

 
111 Tamtéž, s. 290 - 292. 
112 Před národní přehlídkou vesnických a zemědělských divadelních souborů. In: Amatérská scéna č. 8/1971, s. 

3-4. 
113 Rozhovor s Pavlem Němcem ze dne 9.12.2021 vedla Kateřina Setničková, archiv autorky. 
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kulturního střediska v Semilech.114 V Amatérské scéně se o představení psalo jen 

v superlativech, stejně tak o výkonu Jaroslavy Němcové: „Soubor přivezl do Vysokého čisté 

představení bez falešných tónů, představení provokující úvahy o užitečnosti návratů 

k osobitému dramatickému dílu, které je schopno souznit s dneškem. (…) Ne každý člen 

kolektivu, byl schopen vyrovnat se s náročným požadavkem vnitřní konfliktnosti obyčejných 

básníkových hrdinů tolik zdařile, jako Jaroslava Němcová.“ 115 Kritika na ztvárnění slávky 

pěla chválu a na tuto roli svojí maminky si pamatuje i Pavel Němec. 

 

„Ta role v Měsíci nad řekou je jedna z prvních, ne-li vůbec z prvních, kterou si 

pamatuju jako kluk. (… )slyšel jsem záznam toho představení, protože tehdy samozřejmě 

nebyly videa, nebyly kamery, ale byly magnetofony, takže se z těch představení dělaly nějaký 

záznamy.“ 116 

 

 Následují rok přijel bystřický soubor do Vysokého s hrou estonského autora Egona 

Ranneta Kriminální tango, která se zabývala ožehavým tématem kriminality mládeže. 

Manželé Němcovi byli chváleni za příkladnou práci s mladými lidmi, které přivedli do svého 

poněkud stárnoucího souboru.  

 V roce 1974 se soubor nemohl přehlídky účastnit, ale v roce následujícím se vrátil se 

vší parádou. Opět zazářil, tentokrát se hrou brazilského dramatika Guilherma Figueireda Liška 

a Hrozny. Hlavní roli Ezopa zde ztvárnil Ludvík Němec a za svůj výkon obdržel cenu 

Zemědělských novin a vysloužil si fotografii na přední stránce časopisu Amatérská scéna. 

Marie Neradová jeho úspěch potvrzuje. 

 

„Když jsme hráli Ezopa, Liška a hrozny se to jmenovalo, (…) Tam byl vynikající 

Ludva, tam si konečně taky on zahrál. Takovou tu hlavní roli, Ezop, to byl vynikající, to byla 

vynikající role. Za to taky sklidil velký úspěch.“ 117 

 

V roce 1974 nastudovali Hadí ostrov Karla Rodovského. Inscenace se odehrává 

v době intervenční války USA ve Vietnamu. Ačkoli byl Ludvík Němec zkušeným režisérem i 

hercem, hra byla inscenačně podprůměrná a kritikou se na ní nešetřilo.  

 
114 Výsledky III. Národní přehlídky ve Vysokém nad Jizerou. In: Amatérská scéna č. 12/1972, s. 1-2. 
115 Kulturní záležitost celonárodního významu. In: Amatérská scéna č. 1/1973, s. 1-3. 
116 Rozhovor s Pavlem Němcem ze dne 9.12.2021 vedla Kateřina Setničková, archiv autorky. 
117 Rozhovor s Marií Neradovou ze dne 16.12.2021 vedla Kateřina Setničková, archiv autorky. 
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Zřejmě poučen z předchozího nezdaru vsadil Ludvík Němec po roční pauze na 

osvědčený kus, Čechovova Strýčka Váňu a soubor naprosto ovládl v roce 1978 národní 

přehlídku ve Vysokém. Kritika považovala hru za inscenační vrchol přehlídky, což dokazuje i 

titulek článku v časopise Amatérská scéna – Strýček Váňa a ti druzí aneb Vysoké nad Jizerou 

1978.  Autor recenze pěje chválu na dobře odvedenou práci celého soubor pod taktovkou 

Ludvíka Němce. Cituji: „Dlouho nevymizí z paměti představení Strýčka Váni souboru 

Bystřice u Benešova. Bylo vzácně herecky vyrovnané, s přesným vypracováním vztahů 

jednotlivých postav hry a sdělovalo jejich hluboké vnitřní konflikty. Inscenace byla 

proměnlivá v rytmu, dynamice i intonaci a herci byli vedeni k úspěšnému navození silných 

pocitů moderního, současného člověka. Inscenace se obešla bez sklonů k historismu a 

melancholii. Herecká práce Martiny Havlíčkové v postavě Jeleny a Marie Neradové v postavě 

Soni by sama stála za hlubší studii a popis. Oba výkony byly ozdobou nejen inscenace, ale i 

přehlídky. Kultivovaná jevištní řeč a pečlivá, moudrá a promyšlená práce režiséra Ludvíka 

Němce, to všechno tvořilo předpoklady tohoto nesporného divadelního úspěchu a už popáté 

návratu souboru na jeviště vysockého divadla.“118 

Zaslouženě si herci i režisér odnesli všechny jim udělené ceny. Souboru byla udělena 

Cena ministerstva kultury ČSR za vysokou interpretační úroveň inscenace. Ludvík Němec 

obdržel cenu za dokonale propracovanou režii hry, Martina Havlíčková cenu za kultivovaný, 

herecky vyzrálý výkon a Marie Neradová za hluboké, lidsky hřejivé ztvárnění postavy Soni. 

Strýček Váňa byla bezesporu jedna z nejlepších, ne-li nejlepší hra, kterou bystřický soubor 

kdy nastudoval.  

 

„Tam jsem získala, ne sice první, ale takovou tu hodně významnou cenu za Soňu, 

kterou jsem hrála. A plno lidí tam získalo ještě ocenění, i jako celkově za hru, za režii, takže to 

tenkrát jsme to ve Vysokom rozčísli.“ 119 

 

Jubilejní Vysoké nad Jizerou (1979) se, jak konstatoval i dopisovatel časopisu 

Amatérská scéna, nevyznačoval tak výraznými inscenačními vrcholy jako minulý ročník, 

každopádně i tak všechny soubory prokázaly svou vysokou úroveň. Bystřičtí ochotníci 

tentokrát vsadili na konverzační komedii a přijeli na přehlídku se hrou Čokoládový hrdina od 

G. B. Shawa. Tento žánr nebyl v 70. letech tak rozšířen jako jiné, každopádně i v této 

disciplíně soubor pod vedením Ludvíka Němce uspěl. Opět si odvezl cenu Východočeského 

 
118 Strýček Váňa a ti druzí aneb Vysoké nad Jizerou 1978. Amatérská scéna č. 1/1979, s. 2-3. 
119 Rozhovor s Marií Neradovou ze dne 16.12.2021 vedla Kateřina Setničková, archiv autorky. 
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národního výboru pro kolektiv a v kategorii jednotlivců excelovala Martina Havlíčková v roli 

služky Luky. Za svůj výkon si vysloužila Cenu okresního kulturního střediska v Semilech.120 

Přehlídka vesnických a zemědělských souborů ve Vysokém nad Jizerou měla jasně 

daná pravidla účasti. Aby se obměnily soubory a také dostaly šanci jiné, mohli se ochotníci 

soutěže účastnit dvakrát za sebou a poté měli rok pauzu. V roce 1980 se tedy bystřičtí 

ochotníci představili ve Vysokém jako hosté s nesoutěžní komedií S nejčistšími úmysly autorů 

Braginského a Rjazanova.  

Po dvouleté přestávce se  v roce 1982 vrátil bystřický soubor na vysocké jeviště se 

současnou hrou Jana Míky Můj hrad. Tato satiricky laděná inscenace se věnovala tématu 

odpovědnosti člověka k člověku. V tomto ročníku bylo uděleno několik cen za herecké 

výkony. Jednu z nich obdržela i Marie Neradová za roli Vlasty. V tomto ročníku byla 

výjimečně udělena jen jedna cena za režii a tu, dle kritiků, po právu obdržel Ludvík Němec, 

který jako jediný ze soutěžících dokázal všechny scénické výrazy sjednotit v konzistentní 

celek, který je důležitý pro moderní druh divadla.  

O rok později (1983) se bystřický soubor účastnit přehlídky ve Vysokém s klasickou 

hrou Radúz a Mahulena od Julia Zeyera. Radúze tenkrát hrál dvaadvacetiletý Pavel Němec a 

jeho milou Mahulenu o 17 let starší Marie Neradová. Věkový rozdíl se ovšem na představení 

nijak nepodepsal. Původně měla Mahulenu ztvárnit jiná herečka, ta bohužel před premiérou 

onemocněla. Marie Neradová, která měla nastudovanou postavu Priji byla tedy režisérem 

oslovena, zda by se zvládla naučit postavu Mahuleny a nahradila tak uprázdněné místo. 

Nakonec se ukázalo, že to byla dobrá volba a potvrdil mi to i Pavel Němec, který na toto 

představení s úsměvem vzpomínal. Stejně tak na svého kolegu vzpomínala i paní Neradová. 

 

„Já jako už jsem byla daleko starší oproti němu, ale to pro měl byl takovej zážitek. 

(…) On tam hrál výborně toho Radúze.“ 121 

 

 Představení bylo hodnoceno kladně na vysocké přehlídce i diváky a profesionály. 

Dopisovatel časopisu Amatérská scéna Zdeněk Pošíval ve svém článku nešetřil superlativy. 

Cituji: „Soubor SZK Bystřice u Benešova se utkal s obtížně řešitelnou předlohou Julia Zeyera 

Radúz a Mahulena. Vlastni úpravou textu a eliminací Sukový hudby se zbavil osvědčené 

metody a pustil se rovněž cestou hledání nových forem tvořivosti. Taková sentence je 

nesmírně cenná, neboť přes veškeré a přirozené nedostatky — vždyť anachronická syntaxe 

 
120 Jubilejní Vysoké nad Jizerou. Amatérská scéna č. 1/1980, s. 2-5. 

121 Rozhovor s Marií Neradovou ze dne 16.12.2021 vedla Kateřina Setničková, archiv autorky. 
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textu, oproštěná od dosud nepostradatelného hudebního prostředku je oříškem k 

nerozlousknutí — došlo k zřetelnému zživotnění metaforické pohádky a díky pečlivé práci s 

dikcí i ke komunikativnímu dosahu do hlediště.“ 122 

V roce 1984 měli bystřičtí ochotníci pravidly stanovenou pauzu. Vrátili se ale do 

Vysokého opět v sezóně 1985 a pod novým názvem souboru (dosud vystupovali pod názvem 

Divadelní soubor spojeného závodního klubu, nyní byli divadlem JZD) se zde představili 

porotcům i divákům ve hře Oldřicha Daňka Zdaleka ne tak ošklivá, jak se původně zdálo. 

Tuto hru mimo jiné nastudovali i Jana Brejchová s Jaromírem Hanzlíkem a je založena na 

dramatických dialozích muže a ženy v různých historických obdobích. Svými hereckými 

výkony na přehlídce zaujali především Marie Neradová v roli Alžběty Uherské a Ludvík 

Němec ml. v roli Ladislava IV. Kritika toto nastudování pokládala za osobité a 

neopakovatelné, plné divadelních kvalit, které ho tak činilo poutavým pro diváky přehlídky. 

Když jsem se svých narátorů dotazovala, které představení považují za nejpovedenější, Marie 

Neradová a Pavel Němec shodně odpověděli, že toto. Navíc Alžběta Uherská byla jednou z 

nejoblíbenějších rolí Marie Neradové. Také si velmi pochvalovala svého hereckého partnera 

Ludvíka Němce ml. Hrát s ním tuto hru byl pro ní koncert. 

 

„S tím jsme měli taky ohromnej úspěch. To byla doba, když jsme byli takoví jako 

špičkoví herci. Opravdu jako to mělo takovou úroveň, že nás opravdu srovnávali i s těma 

profíkama.“ 123 

 

Z režisérského hlediska tuto hru považuje za otcovu nejlepší i jeho syn Pavel Němec. 

Ačkoli dnes byl měl k tatínkovu způsobu režie výhrady, toto nastudování považuje za 

nejpovedenější.  

 

„Pro amatérskej soubor to je strašně výhodný v tom, že to můžou hrát dva lidi, čtyři 

lidi nebo osm lidí. My jsme to hráli v osmi, (…) každá ta dvojice byla jiná, no a v tom bych 

řekl, že to bylo právě jako zajímavý, že to byly ty čtyři období dějin.“ 124 

 

Hra Zdaleka ne tak ošklivá, jak se původně zdálo se také dočkala, dle slov Pavla 

Němce, největšího počtu repríz. 

 
122 Vysoké nad Jizerou 1983. Amatérská scéna č. 12/1983, s. 2-3 
123 Rozhovor s Marií Neradovou ze dne 16.12.2021 vedla Kateřina Setničková, archiv autorky. 
124 Rozhovor s Pavlem Němcem ze dne 9.12.2021 vedla Kateřina Setničková, archiv autorky. 
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 Roku 1986 se Divadelní soubor JZD SKP při MNV Bystřice účastnil přehlídky 

s kontroverzní hrou Třináctý předseda Azata Abdullina. Soubor byl na přehlídce oceněn za 

angažovanou dramaturgii díky volbě hry, která se hrála pouze na Slovensku, nikoli 

v Čechách. Režisérsky se Ludvíku Němcovi a jeho postavě předsedy Sagadějeva v jeho 

podání podařilo sdělit publiku důležité morální roviny tohoto dramatu. 

 Ovšem i v roce 1987 se bystřičtí představili na jevišti vysockého divadla, tentokrát 

podruhé jako hosté přehlídky. Přijeli zahrát inscenaci hry Ludvíka Němce st. Než opadla voda  

na motivy hry polského autora Młodożeniece Swinarskeho Ararat. Režisérsky se této báje o 

potopě ujal Pavel Němec a ve svém ztvárnění pracoval s myšlenkou, že si lidé potopu zavili 

sami. Kritika považovala toto téma za aktuální a dramaturgii hry shledala přínosnou a 

důvtipnou.  

O tomto představení, se kterým se téhož roku soubor účastnil Národní přehlídky 

autorského divadla SČDO ve Štramberku, se rozepsala Stanislava Weigová v časopise 

Amatérská scéna: „Bylo to náročné kultivované představení nutící diváka k zamyšlení nad 

filosofickým smyslem realistického a možno říci až moderně ateistického zpracování 

původního biblického příběhu. V tom také spočívá vlastní autorský posun a přínos této hry, 

pro niž použil autor motivy dramatu A. M. Swinarského a která navozuje jakousi alegorii 

zničení světa v důsledku neochoty lidí ke vzájemné dohodě v jejich touze po moci. Režijně 

herecké ztvárnění této nejednoduché transformace bylo celkově naprosto vyrovnané, dikce 

herců byla dobrá a srozumitelná. Při rozborovém semináři soubor a jeho vedení velmi 

pozorně a jako přátelskou pomoc přijaly od poroty drobnější připomínky týkající se 

funkčnosti využití některých zvukových efektů a rekvizit v jinak účelné a znakově jednoduché 

scénografii, odpovídající požadavkům textu.“ 125 

 Poslední předrevoluční účastí souboru ve Vysokém byla inscenace hry Ludvíka 

Němce st. na antické motivy Tenkrát v Mykénách. Ačkoli kritika vyzdvihuje u autora 

mimořádnou znalost pramenů a hloubku zaujetí tématem, hra tenkrát velké ovace na přehlídce 

nesklidila. Kladně na ni ovšem vzpomíná narátor Daniel Štěpánek, který jí shlédl v Bystřici 

jako chlapec. 

 

„Ochotnický soubor jsem začal vnímat v těch třinácti letech tím Tenkrát v Mykénách, 

kdy to opravdu ve mě zanechalo dojem, a říkal jsem si, že i to bystřický divadlo je opravdu na 

 
125 Národní přehlídka autorského divadla SČDO. Amatérská scéna č. 1/1988, s. 7. 
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vysoký úrovni jako z mého pohledu toho dítěte. Vnímal jsem to divadlo, a myslím si, že od té 

doby jsem si nenechal ujít žádné představení bystřických.“ 126 

 

I když kritikům se hra moc nelíbila, pro některé diváky byla prvním impulzem zájmu 

o místní ochotnické divadlo a tento zájem Daniela Štěpánka trvá dodnes. 

 V 90. letech se bystřičtí dostali do Vysokého ještě dvakrát, v obou případech pod 

vedením Marie Neradové. V roce 1992 se Divadelní soubor spojeného klubu pracujících 

představil se hrou amerického dramatika Johna Patricka Rajčatům se letos nedaří a o šest let 

později vystoupil s nastudováním hry českého autora Alexe Koenigsmarka Ostrovy zdánlivé. 

V „Rajčatech“ opět dominovala Marie Neradová a Ludvík Němec ml. a opět potvrdili, že jsou 

dobrou hereckou dvojící. Paní Neradová si z přehlídky odvezla cenu za ztvárnění Myry 

Marlowové a rozšířila tak sbírku svých úspěchů.  

 Posledním úspěchem bystřického divadla na této celostátní přehlídce bylo vystoupení 

souboru Pavla Němce BANDA v roce 2016. Němec se svým souborem nastudoval vlastní hru 

Klaun, ve které ztvárnil vedle své manželky Stanislavy a dcery Kateřiny postavu Klauna. Hra 

reflektuje témata jako jsou strach ze samoty a nebezpečí zneužití absolutní moci.  

 

6.2 Přehlídka ruských a sovětských her ve Svitavách 

Z názvu festivalu je patrné jeho zaměření. Nultý ročník se konal v roce 1972 a poslední 

ročník v roce 1989. Po revoluci už takováto přehlídka nebyla nutná a zdá se ani žádoucí. Ale 

v době normalizace je její vznik pochopitelný. Bystřický soubor se přehlídky v její 

sedmnáctileté historii účastnil pouze dvakrát, z čehož vyplývá, že Ludvík Němec dával při 

výběru her přednost jiným autorům a nechtěl se mermomocí soudruhům zalíbit, což potvrdila 

v rozhovoru i Marie Neradová.  

V roce 1978 zde soubor, obdobně jako ve Vysokém, zazářil se Strýčkem Váňou. Ani zde 

kritiky nešetřily superlativy na vykreslení postav a dramatické ztvárnění této těžké 

čechovovské poetiky. Zaslouženě si Ludvík Němec odnesl cenu za inscenační přístup a 

Martina Havlíčková za roli Jeleny. 

Podruhé se bystřičtí představili s hrou S nejčistšími úmysly a tato komedie sklidila značný 

úspěch. Režisér s herci naprosto dokonale pochopili, o co ve hře jde. Text podněcoval ke 

kritickým postřehům, které Ludvík Němec zakomponoval do svého ztvárnění hry. Komedie 

tak byla plná nadsázky, kterou si díky textu, který k tomu vybízel, mohl soubor dovolit.  

 
126 Rozhovor s Danielem Štěpánkem ze dne 17.12.2021 vedla Kateřina Setničková, archiv autorky. 
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Tato přehlídka byla nejvýraznějším projevem normalizace v oblasti organizace českého 

amatérského činoherního divadla, která vznikla z místní iniciativy. Zpočátku nekladla nároky 

na úroveň inscenací, bylo důležité projevit loajalitu k Sovětskému svazu. Pokud bylo 

vytvoření festivalu výhradně politickým konáním, výběr repertoáru již politické rysy nenesl. 

Pod záštitou československo-sovětského přátelství se tam mohly hrát hry zajímavé a někdy se 

zde objevily i texty jinde politicky podezřelé. Svitavská přehlídka vítala i komediální žánry, 

pokud samozřejmě splnili požadavek původu sovětského autora.127 Z pohledu laika bych 

mohla konstatovat, že svitavská přehlídka zcela naplňovala rčení: „Vlk se nažral a koza 

zůstala celá“. 

 

6.3 Okresní a krajské přehlídky amatérského divadla 

Bystřický soubor byl častým návštěvníkem různých přehlídek a festivalů, kde sbíral četná 

ocenění. V předcházejících kapitolách jsem se podrobněji rozepsala o dvou národních 

přehlídkách, kterým předcházely krajské a okresní přehlídky. Není třeba je tedy blíže 

specifikovat, ale přijde mi logické je ve své práci také zmínit.  

Vesnické a zemědělské soubory měly své přehlídky v několika postupových stupních. 

Jednalo se o 10 okresních soutěží, 6 krajských, 2 oblastní a jednu národní, kterou byla 

přehlídka ve Vysokém. Té se přezdívalo vesnický Hronov. Bystřický soubor se pravidelně 

účastnil místně příslušné postupové okresní přehlídky ve Žlebech, Žebráku a Libici nad 

Cidlinou. Předtím ovšem musel absolvovat přehlídku okresní, která se konala pro okres 

Benešov v Nymburce a nesla název Středočeské divadelní hry. Bystřičtí ochotníci se 

samozřejmě neúčastnili jen postupových přehlídek, ale jezdili hrát tam, kde o ně stáli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
127 Císař, Jan a kol.. Cesty českého amatérského divadla - vývojové tendence. Praha: IPOS, 1998, s. 298. 
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7 VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI BYSTŘICKÉHO OCHOTNICKÉHO DIVADLA 

7.1 Významné osobnosti bystřického ochotnického divadla ve vzpomínkách narátorů 

Pro tuto kapitolu jsem si zvolila čtyři významné a neobyčejné osobnosti bystřického 

ochotnického divadla, které byly v mnoha rozhovorech mými narátory zmiňovány. Bezesporu 

nejvýznamnější a pro zdejší ochotníky stěžejní postavou je Ludvík Němec. Památce tohoto v 

mnoha ohledech výjimečného muže je věnován Divadelní festival Ludvíka Němce a 

nástupnickou tradici udržuje Divadelní soubor Ludvíka Němce, který vede jeho 

pokračovatelka paní Marie Neradová. Ostatně i ona je právem řazena mezi významné 

osobnosti, které svou činností zajišťují dobré jméno bystřických ochotníků a udržují ho v 

povědomí diváků. Další mnou vybraná osoba je paní Marie Hrušková, o které většina mých 

narátorů hovoří jako o „tetě Marii“. Ve svém výběru se neomezím jen na dobu minulou, ale 

rozhodla jsem se do této kapitoly zařadit i Pavla Němce, který sem bezesporu svými úspěchy 

na poli amatérského divadla patří. 

 

7.1.1 Ludvík Němec – renesanční člověk  

Při vzpomínkách na tuto nejvýznamnější postavu bystřického ochotnického divadla 

zaznívají z úst mých narátorů slova jako jedinečný člověk, vynikající herec a režisér, výborný 

recitátor s citem pro řeč a také elegán, za kterým se otočí každá žena. Není tedy, zdá se, 

nikdo, kdo by Ludvíka Němce neobdivoval a nechoval k němu hlubokou úctu a respekt a to i 

ti, kteří se s ním nikdy nesetkali a znají ho jen z vyprávěni.  Ludvík Němec byl vpravdě 

renesančním člověkem. Měl spoustu zájmů a vynikal v několika oborech najednou. Vše dělal 

s nasazením, pečlivostí a láskou, což potvrzují všichni, kteří se s ním v soukromém i 

pracovním životě setkali. Byl ovšem i autoritativní a od svého okolí vyžadoval kázeň. Ve 

světě ochotnického divadla byl pojmem již od 60. let, kdy byl roku 1969 zvolen do prvního 

výboru Svazu českých divadelních ochotníků.128 

 Narodil se 27. srpna 1920 v Českém Brodě. Studoval gymnázium, nejprve v Praze, 

později v Benešově. Po uzavření vysokých škol v roce 1939 složil doplňující maturitu na 

učitelském ústavu v Praze. Po studiích pracoval jako úředník v Benešově a za učitelskou 

katedru se postavil až roku 1945, kdy učil na několika školách benešovského okresu. V roce 

1957 se s manželkou Jaroslavou přistěhoval do Bystřice a 1. září 1958 nastoupil jako učitel na 

 
128 Císař, Jan a kol.. Cesty českého amatérského divadla - vývojové tendence. Praha: IPOS, 1998, s. 220. 
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místní základní škole. Zde působil dlouhých 35 let než odešel roku 1983 do důchodu. A i poté 

vypomáhal na zdejších školách.129  

 Život Ludvíka Němce je ovšem s Bystřicí spojen hlavně divadlem. Pod jeho 

vedením se bystřický soubor dostal mezi ochotnickou špičku a reprezentoval na mnoha 

přehlídkách a soutěžích, kde sbírali bystřičtí i ocenění nejvyšší. Jak již bylo řečeno, 

patnáctkrát se pod jeho vedením dostali na prestižní celostátní přehlídku ve Vysokém nad 

Jizerou. Ludvík Němec byl nejen hercem, ale i režisérem, scénografem, dramaturgem a 

autorem her. Lásku k ochotnickému divadlu vypěstovala v Ludvíkovi jeho maminka, která 

také hrála ochotnické divadlo.130 Marie Neradová na jeho práci vzpomíná:  

 

„Tenkrát nás režíroval, tady, když jsem sem přišla, tak režíroval Ludva Němec, což byl 

teda vynikající jak herec, tak teda režisér, (…) vůbec byl známej tady po celý republice, tak 

ten měl velkou lásku jako antiku, a to prostě bylo něco pro mě, protože ty jeho antický režie, 

antický hry, prostě to bylo úžasný no. Ale každej rok jsme vlastně připravovali hru, a vždycky 

ke konci, vlastně na jaře byla, to bylo úžasný, protože my jsme třeba za tři měsíce se naučili 

roli, jo, nebo hru jsme měli, a pak už se to vlastně jenom pilovalo, byly přehlídky a končili 

jsme, dá se říct, téměř pravidelně na národní přehlídce ve Vysokom nad Jizerou.“ 

 

Jako jeho pokračovatelka a nástupkyně zmiňuje paní Neradová i jeho režijní práci, 

která byla také na vysoké úrovni a jí samotné dala mnoho zkušeností a inspirace. 

 

„To byl vopravdu vynikající režisér a já, to bylo prostě pro mě, já jsem měla to štěstí, 

že jsem ho sledovala. Já jsem si sedla v sále a koukala jsem, když teda režíroval ostatní nebo 

jiný, když jsem nebyla zrovna na scéně, tak jsem úplně s otevřenou pusou koukala, jak von to 

dělá, jak von to režíruje, jak to posílá, a to prostě ve mě zůstalo.“ 131 

 

Traduje se, že zkoušky souboru byli pro jeho členy závazné a Ludvík Němec 

vyžadoval účast za každých okolností. Veškeré soukromí šlo v době zkoušky stranou. A nikdo 

z členů si mu nedovolil říci ne. Marie Neradová nebyla omluvena ani z důvodu příprav svatby 

své dcery. S pousmáním na to vzpomíná. 

 

 
129 Štěpánek, Daniel. Slavní od nás: Ludvík Němec. Pedagog, divadelní režisér a herec. In: Hlas Bystřice 8/2010. 

Město Bystřice, 2010, s. 4-6. 
130 Rozhovor s Pavlem Němcem ze dne 9.11.2021 vedla Kateřina Setničková, archiv autorky. 
131 Rozhovor s Marií Neradovou ze dne 16.12.2021 vedla Kateřina Setničková, archiv autorky. 
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„Představte si, já jsem pekla koláče dceři na svatbu. (…) Ludva mě nenechal, jako já 

jsem říkala: „Ludvíku, ale já ty koláče musím upéct!“ Tak já jsem, vždycky když jsem měla 

chviličku pauzu, tak jsem letěla honem připravit další, (…) zase jsem letěla zpátky na zkoušku, 

prostě opravdu, když Ludva řek: „Dneska bude zkouška!“ tak prostě neexistovalo nic.“ 132 

 

Když měl soubor před premiérou, zkoušelo se i ve svátek a za jakýchkoli podmínek. 

Tenkrát se v sále U Hlaváčků netopilo a pana Němce neodradila ani zima. Marie Neradová 

vzpomíná na to, jak chodili zkoušet v zimních bundách, v čepicích a obaleni šálami, pára jim 

šla od úst.133 

Ludvík Němec byl mimo jiné skvělým recitátorem. Třikrát134 dosáhl na ocenění 

nejvyšší na Wolkerově Prostějově, poté zde působil v porotě.135 Dle slov svého syna Pavla 

měl skvělou výslovnost 136, což potvrzuje i Radomila Macháčková, která měla možnost vidět 

pana Němce na starých nahrávkách.137 Se svou manželkou Jaroslavou založil při bystřické 

škole dětský recitační soubor Plameňáček, který byl na velmi vysoké úrovni.138 Soubor se 

úspěšně zúčastnil Národní přehlídky ve Svitavách. Jeho láska k poezii se zúročila 

v bystřickém divadle poezie, jehož byl také zakladatelem a vedoucím.  

Ráda bych vzpomněla i na literární ambice Ludvíka Němce. Byl nejen autorem 

divadelní hry Tenkrát v Mykénách (1989), ale napsal i knihu Pojďte, budeme přednášet 

(1973), která se stala uznávanou literaturou v oboru uměleckého přednesu.139 

Ludvík Němec se režijně i herecky angažoval také v loutkovém souboru. O jeho 

úspěších hoří i Radomila Macháčková, členka bystřického loutkového souboru a ředitelka 

Městského kulturního a informačního centra. 

 

„Jeho soubor, obzvlášť v těch padesátých letech, jak ochotnický, tak loutkový, 

ochotníci i loutkáři dosahovali krásných výsledků. Za loutkáře mohu potvrdit, že vyhráli 

Loutkářskou Chrudim.“140 

 
132 Rozhovor s Marií Neradovou ze dne 20.12.2021 vedla Kateřina Setničková, archiv autorky. 
133 Rozhovor s Marií Neradovou ze dne 20.12.2021 vedla Kateřina Setničková, archiv autorky. 
134 První cenu v mužské kategorii na d 18 let obdržel ve letech 1958, 1959 a 1961. 
135 Štěpánek, Daniel. Slavní od nás: Ludvík Němec. Pedagog, divadelní režisér a herec. In: Hlas Bystřice 8/2010. 

Město Bystřice, 2010, s. 4-6. 
136 Rozhovor s Pavlem Němcem ze dne 9.12.2021 vedla Kateřina Setničková, archiv autorky. 
137 Rozhovor s Radomilou Macháčkovou ze dne 7.12.2021 vedla Kateřina Setničková, archiv autorky. 
138 Rozhovor s Marií Neradovou ze dne 16.12.2021 vedla Kateřina Setničková, archiv autorky. 
139 Štěpánek, Daniel. Slavní od nás: Ludvík Němec. Pedagog, divadelní režisér a herec. In: Hlas Bystřice 8/2010. 

Město Bystřice, 2010, s. 4-6. 
140 Rozhovor s Radomilou Macháčkovou ze dne 7.12.2021 vedla Kateřina Setničková, archiv autorky. 
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Ludvík Němec se angažoval, byť okrajově, i v politické sféře. V roce 1968 se stal 

kandidátem okresního výboru KSČ. Po srpnových událostech ale byl ze strany vyloučen. 

Navíc nemohl učit na základní škole ani dějepis, na který měl aprobaci, aby náhodou svým 

žákům nevyprávěl něco, co mohlo být politicky závadné.141 Návrat do politiky přišel v 90. 

letech, kdy byl zvolen za OF do bystřického zastupitelstva. 

 

„No tak oni ho vyhodili, protože se angažoval proti vokupaci, takže ho vyrazili, mě 

třeba zařízli to studium, takže já jsem studoval až po revoluci, už jako dospělej chlap vlastně, 

a táta když se to votočilo, tak byl v bystřickým zastupitelstvu. Myslím, že jedno volební 

období.“142  

 

 Ludvík Němec byl v neposlední řadě také manželem a otcem. Se svou ženou 

Jaroslavou, také bystřickou učitelkou, vystupoval v mnoha divadelních hrách (byla kmenovou 

herečkou bystřického divadelního souboru), v divadle se i poznali v době gymnaziálních 

studií Jaroslavy Němcové. Dělil je věkový rozdíl téměř 20 let, ale, dle slov jejich syna Pavla, 

u nich doma se to neprojevovalo.143 K divadlu přivedl pan Němec také svoje dva syny, 

Ludvíka a Pavla. Nezřídka docházelo k tomu, že všichni čtyři Němcovi hráli na jednom 

jevišti. Ludvík mladší, který byl výborným hercem s darem od Boha, u divadla nezůstal, což 

mnozí považují za velkou ztráta. Mladší syn Pavel je úspěšným režisérem, autorem 

divadelních her a principálem souboru BANDA.144 

 Ludvík Němec zemřel 26. srpna 1995, ve svých nedožitých 75 letech a zůstává 

bezesporu bystřickou ochotnickou ikonou.  Daniel Štěpánek by byl rád, aby jeho jméno bylo 

pro budoucí generace zachováno a již v roce 2005 jako zastupitel navrhoval 

 

„…jestli bysme mu nemohli dát čestný občanství, aby jsme udrželi nějak to jeho jméno 

v povědomí lidí, protože vím, že prostě během pár let to jméno úplně zaniká a generační 

výměnou úplně končí.“145 

 

 
141 Rozhovor s Pavlem Němcem ze dne 9.12.2021 vedla Kateřina Setničková, archiv autorky. 
142 Tamtéž 
143 Tamtéž. 
144 Bystřické Amatérské Nezávislé Divadlo Autorské. 
145 Rozhovor s Danielem Štěpánkem ze dne 17.12.2021 vedla Kateřina Setničková, archiv autorky. 
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A čestné občanství bylo také in memoriam Ludvíku Němcovi v roce 2005 uděleno. 

Jeho jméno nese soubor Marie Neradové a každoroční divadelní festival, který se koná od 

roku 2007. 

V úvodu jsem si položila několik otázek týkajících se právě osoby Ludvíka Němce a 

nyní je namístě na ně odpovědět. Bezpochyby se jedná o nejvýznačnější osobnost historie 

bystřického ochotnického divadla. Není mezi bystřickými soubory žádný, která by se nehlásil 

k jeho odkazu a to alespoň vzdáleně. Jeho postavení „otce zakladatele“ spočívalo, dle mého 

názoru, na třech pilířích. Prvním byla neoddiskutovatelná umělecká výše a kulturní rozhled, 

který předával hercům a vtěloval do svých inscenací. Za druhý můžeme považovat určitý 

esprit, kouzlo osobnosti a charisma, které působilo jak na ženy tak na muže. Třetím pilířem, o 

kterém se mluví pouze polohlasně a můžeme ho označit za jakousi „13. komnatu“ Ludvíka 

Němce, byla jeho naprostá nesmlouvavost, možná až despotické chování směrem k členům 

souboru, kdy ani nemoc či osobní záležitosti nebyly omluvenkou pro neúčast na zkoušce nebo 

neznalost textu. Nicméně na tomto místě je nutné podotknout, že určitá míra monokratického 

rozhodování udržovala soubor vcelku a na vysoké úrovni. 

Poslední otázkou, která mě u Ludvíka Němce od počátku zajímala, byla míra jeho 

„splynutí“ s vládnoucí komunistickou garniturou. Zapletl se někdy? Zde musím říci jasné a 

kategorické ne. Ludvík Němec se aktivně angažoval proti okupaci roku 1968, za což byl 

kariérně postižen nejen on, ale i jeho děti, které mohly studovat až po revoluci. Zde se nám 

ukazuje jeho zásadovost z druhé stránky jako morální zakotvenost. I když byl takto zasažen, 

členové souboru nikdy nezaznamenali z jeho strany ukřivděnost nebo stěžování si a vždy byl 

divadlu plně oddán. Podle mého názoru byla právě jeho angažovanost proti okupaci důvodem, 

proč i přes špičkovou kvalitu nebyl nikdy soubor vybrán pro účast na národní přehlídce 

Jiráskův Hronov. 

 

7.1.2 Marie Hrušková – teta všech herců 

 Další významnou a mými narátory hojně vzpomínanou osobností bystřického 

amatérského divadla je Marie Hrušková. Všichni, kterých jsem se dotazovala, na ní 

vzpomínají s láskou a uznáním. Paní Hrušková byla učitelkou českého jazyka na bystřické 

základní škole, milovnicí literatury, herečkou v souboru Ludvíka Němce, následně Marie 

Neradové a poté zakladatelkou divadelního souboru Chodidlo146, které působí v Bystřici od 

roku 2004. 

 
146 CHudé Ochotnické DIvaDLO. 
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 Paní Hrušková byla platnou oporou bystřického ochotnického souboru už v dobách, 

kdy ho vedl Ludvík Němec. Začala s ním hrát v 70. letech poté, co nastoupila na místní 

základní školu jako učitelka. Stejně jako on milovala poezii, krásnou literaturu a divadlo. 

V souboru pod vedením Ludvíka Němce zažila nejslavnější éru bystřického souboru. Po smrti 

pana Němce jeho soubor převzala Marie Neradová a paní Hrušková bohužel dostávala čím dál 

méně rolí.147 Došlo k tomu, že si tedy založila vlastní soubor, kde se začala angažovat 

převážně režisérsky, ztvárnila ale i několik rolí, napovídala, po nocích šila nebo pletla 

kostýmy, vytvářela a malovala kulisy.148 I ona byla ženou mnoha talentů. Radomila 

Macháčková říká, že byla výbornou herečkou a krásně se na ní koukalo.149 Žánrově se 

věnovala hlavně pohádkám. Vanda Pechová podotýká, že nejlepší role, pokud pomineme éru 

Ludvíka Němce, ztvárnila právě v pohádkách, kde se mohla patřičně „vyřádit“.150 Marie 

Hrušková v sobě měla i komediální talent, který mnohokrát na jevišti předváděla. Uměla si 

sama ze sebe udělat legraci. Marie Neradová vzpomíná na hru, kdy si vážená paní učitelka 

Hrušková upletla rádiovku s anténou a jakmile v ní vstoupila na jeviště, diváci se mohli 

potrhat smíchy, stejně tak měl co dělat soubor s tím, aby se úplně neodboural.151 

 Marie Hrušková věřila, že každý může hrát divadlo, že každý v sobě může objevit 

herecký talent. Pomáhala tak plnit své sny mnohým, kteří by bez jejího taktního přístupu 

nikdy na jeviště nevkročili.152 Současná režisérka souboru Chodidlo a nástupkyně Marie 

Hruškové, Vanda Pechová, na ní vzpomíná takto: 

 

„Ochotnice tělem a duší, to byla paní Marie Hrušková, a to byl prostě, za prvé pro mě 

teda v tom životě úplně jako světlo a zjevení, protože to byla paní, která byla učitelka na 

místní škole, a opravdu prostě žila divadlem, (…) vysvětlovala, jak to divadlo je nádherný, a 

jak všichni musíme hrát, a dokázala tady vlastně jako pobláznit všechny, tady hraje půlka 

Bystřice díky ní. (…) ona hrála leta vlastně v souboru u pana Němce, jako u starýho teda 

pana Němce, a s Maruškou Neradovou, a vždycky spíš jako napovídala, a nebo hrála takový 

jako štěky, tak já jsem jí chtěla dopřát, aby mohla ona hrát to divadlo, vždycky takovou 

nějakou tu větší roli, protože ona hrála opravdu prostě srdcem a takovou noblesou a takovou 

prostě, takovou pokoru vůči divadlu. Já jsem to nezažila tady u nikoho daleko široko“ 153 

 
147 Rozhovor s Vandou Pechovou ze dne 16.11.2021 vedla Kateřina Setničková, archiv autorky. 
148 Rozhovor s Vandou Pechovou ze dne 13.12.2021 vedla Kateřina Setničková, archiv autorky. 
149 Rozhovor s Radomilou Macháčkovou ze dne 14.12.2021 vedla Kateřina Setničková, archiv autorky. 
150 Rozhovor s Vandou Pechovou ze dne 16.11.2021 vedla Kateřina Setničková, archiv autorky. 
151 Rozhovor s Marií Neradovou ze dne 20.12.2021 vedla Kateřina Setničková, archiv autorky. 
152 Z naší historie aneb jak to všechno začalo. Dostupné z: https://chodidlo.webnode.cz/o-nas-/  
153 Rozhovor s Vandou Pechovou ze dne 16.11.2021 vedla Kateřina Setničková, archiv autorky. 

https://chodidlo.webnode.cz/o-nas-/
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Marie Hrušková pracovala s dospělými i dětskými herci, přístup k nim nerozlišovala. 

Děti brala jako dospělé a dospělé jako děti. Hlavním kritériem pro ni byla láska k divadlu a 

potenciál, který viděla v každém.154  

 Na Marii Hruškovou rádi vzpomínají nejen přátelé herci, ale i diváci, což mi také 

v rozhovoru potvrdili manželé Hovorkovi.155 Pro všechny byla „tetou“, nejen pro své rodinné 

příslušníky, ale i herce ze souboru. Takto na ní vzpomínají Radomila Macháčková i 

ochotnický herec, pozdější starosta a nynější místostarosta města Bystřice v jedné osobě, 

Daniel Štěpánek. 

 

„S Marií Hruškovou jsme byli na prknech, opravdu výborná herečka, výborná 

kamarádka. Ona byla taková teta pro všechny, (…) hrála tetičku, ale já bych jí bral i jako tetu 

(…) Já myslím, že hodně členů toho souboru o ní bude hovořit jako o tetě, protože to je taková 

ta tetička.“156 

 

Paní Marie Hrušková zemřela 14. září 2017. Poslední hrou, ve které hrála, byl 

Rozmarný duch pod taktovkou Vandy Pechové. Tato hra se také hrála při posledním 

rozloučení s ní, které se konalo v sále Hostince U Hlaváčků. Její roli při této smutné 

příležitosti převzala Marie Neradová. Vanda Pechová na tuto událost vzpomíná: 

 

„Ona totiž do tý hry vždycky dokázala vnést něco, i když nikdy nehrála úplně hlavní 

roli, tak tam vnesla něco, co prostě bylo mezi nebem a zemí. A v týhletý hře ještě jako ona 

umřela, tak to dvojnásob jakoby zesílilo ty emoce, a když jsme jí to vlastně hráli, protože ona 

měla rozloučení U Hlaváčků, protože ona nikdy nebyla na nějaký takový ty kostely.“ 157 

 

 Marie Hrušková ale nadále žije v láskyplných vzpomínkách všech, kdo ji poznali 

v osobním životě i na jevišti.  

 

 

 

 

 
154 Rozhovor s Vandou Pechovou ze dne 13.12.2021 vedla Kateřina Setničková, archiv autorky. 
155 Rozhovor s Marií a Lubomírem Hovorkovými ze dne 12.12.2021 vedla Kateřina Setničková, archiv autorky. 
156 Rozhovor s Danielem Štěpánkem ze dne 17.12.2021 vedla Kateřina Setničková, archiv autorky. 
157 Rozhovor s Vandou Pechovou ze dne 13.12.2021 vedla Kateřina Setničková, archiv autorky. 
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7.1.3 Marie Neradová – divadelnice tělem i duší 

„Neslibuj, že vykonáš, nehonos se, žes vykonal, ale ponech své skutky, aby za tebe 

mluvily.“ 

                                                                                                                      J. A. Komenský 

 Kapitolu o paní Marii Neradové jsem uvedla jejím životním mottem, které její 

ochotnickou kariéru plně vystihuje. Marie Neradová je poslední žijící pamětnicí zlaté éry 

ochotnického souboru, který vedl Ludvík Němec. Za dlouhá léta působení na prknech, která 

znamenají svět, ztvárnila více než 30 rolí. Ačkoli má být právem na co hrdá, je nesmírně 

skromnou osobou. Obdivuhodná je i její vitalita a činorodost. 

 Marie Neradová se narodila 11. prosince 1944 v Bystřici do rodiny řezníka. Láska 

k divadlu a umění obecně (recitovala, tančila) se u ní začala projevovat již na základní škole. 

Paní Neradová vzpomíná na svou učitelku výtvarné výchovy Alenu Kašíkovou, se kterou děti 

vyráběly maňásky a poté s nimi hrály divadýlko pro školu a také nacvičovaly divadlo jako 

takové. Paní Neradová ve svém vyprávění zmiňuje také paní učitelku českého jazyka Marii 

Duchoslavovou, která ji přivedla k literatuře a poezii. 

 Po základní škole odešla studovat do Prahy Střední zdravotnickou školu, obor zubní 

laborant. V době studií se, dle svých slov, odpojila od činnosti v bystřickém divadle. Po 

úspěšném absolvování závěrečných zkoušek nastoupila v roce 1962 do OÚNZ Benešov – 

poliklinika Votice jako zubní laborantka, kde setrvala dlouhých 23 let do roku 1985. Tento 

obor jí nesmírně bavil, byla to prý nádherná a výtvarná práce, navíc absolvovala všechny 

dostupné vzdělávací kurzy a zvyšovala si tak kvalifikaci. 

 Roku 1985 přišla nabídka od předsedy Národního výboru v Bystřici Josefa Koreše, 

aby Marie Neradová nastoupila jako kulturní referentka. Podílela se tak hlavní měrou na 

kulturním dění v obci. Za podpory MNV zajistila vůbec první rekonstrukci divadla U Jelena, 

při které probíhaly rozsáhlé stavební změny.158 

 Od dětství se Marie Neradová věnovala recitaci, sama dokonce psala verše. Účastnila 

se recitačních soutěží, kde velmi dobře reprezentovala. Opravdu si považuje úspěch na soutěži 

v recitaci pořádaném Československým svazem žen. S přednesem prózy od Karla Nového 

vyhrála národní kolo a byla pozvána na Slovensko.159  

 Další velkou láskou Marie Neradové bylo i loutkové divadlo, které hrála už od 

dětských let a později sama vedla dětský loutkový soubor. Zasloužila se i o rozsáhlou 

dokumentaci historie loutkářství v Bystřici.  

 
158 Její velkou láskou je divadlo. Jiskra č. 38/2014, s. 14. 
159 Rozhovor s Marií Neradovou ze dne 16.12.2021 vedla Kateřina Setničková, archiv autorky. 
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 V Bystřici působily pod Spojeným závodním klubem různé taneční soubory, ve 

kterých se Marie Neradová také angažovala. Účastnila se soutěží, připravovala předtančení na 

plesech, nacvičila v krojích tradiční tanec Česká beseda, nacvičovala tance standardní i 

latinsko-americké, vedla i dětský taneční kroužek. 

 Marie Neradová se neúnavně věnovala také sportu. Hrála volejbal a košíkovou, cvičila 

žákyně v gymnastice, sama cvičila se ženami. Pracovala ve výboru Tělovýchovné jednoty 

Bystřice, později v Okresním a v Krajském výboru ČSTV. Začala hrát fotbal, následovaly 

trenérské zkoušky a v roce 1976 titul Přeborník středočeského kraje v dívčí (později v ženské) 

kopané. 160 Na tuto dobu sama narátorka vzpomíná. 

 

„A my právě jsme hráli ten fotbal, a to vždycky Ludva, já jsem to tajila, protože my 

jsme jeli na zápas, a pak jsme třeba hráli večer divadlo, a on mi potom řek: „Já jsem to stejně 

věděl, že jsi jezdila hrát, jenže jsem se modlil a trnul jsem, aby jsi přijela v pořádku, aby ti nic 

nebylo.“161 

 

 Ovšem největší láskou bylo Marii Neradové vždy divadlo. Osudným se jí stal rok 

1964, kdy jí Ludvík Němec nabídl, aby se znovu připojila k bystřickým ochotníkům. Její 

první role byla Militka ve hře S. K. Macháčka Ženichové. Jednalo se o veršovanou pohádku 

se zpěvy, ke které složil hudbu vynikající Miroslav Matoušek. Tato hra zanechala v Marii tak 

nevšední a krásné zážitky, že už divadlo nikdy neopustila.162 

 Jak již bylo řečeno výše, Marie Neradová ztvárnila více než 30 postav, za které 

v průběhu své ochotnické kariéry obdržela mnoho ocenění. Dle jejích slov si nejvíce cení 

dvou z nich. Prvním je její první velká cena, kterou získala na přehlídce ve Vysokém nad 

Jizerou za roli Soni v Čechovově realistickém dramatu Strýček Váňa. Od tehdejšího ministra 

kultury Milana Klusáka, který jí cenu předával, obdržela náušnice a náhrdelník s českými 

granáty. Druhým pro ní důležitým vyznamenáním je diplom, který obdržela při soutěži 

monologů za nejčistší mluvu přehlídky. Myslím si, že velkou poctou může pro paní 

Neradovou být i vzpomínka mnohých mých narátorů na její nastudování Jiráskovy Lucerny, 

která se hrála roku 2008 v Bystřici na náměstí. Tuto hru, jak sama říká, secvičila se svým 

souborem na počest starých bystřických bardů, kteří právě toto představení hráli před padesáti 

lety. Jedna z mých narátorek vzpomíná i na hru Jak je důležité míti Filipa od Oscara Wildea, 

 
160 Její velkou láskou je divadlo. Jiskra č. 37/2014, s. 13. 
161 Rozhovor s Marií Neradovou ze dne 16.12.2021 vedla Kateřina Setničková, archiv autorky. 
162 Její velkou láskou je divadlo. Jiskra č. 37/2014, s. 13. 
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kterou považuje za herecký koncert paní Neradové. Navíc by podle ní tato hra i Lucerna díky 

své kvalitě ztvárnění obstály i na velkých scénách.163 

 Při našem rozhovoru přišla řeč i na to, jak se připravovala na své role.  

 

„Já jsem chodila všude s knížkou, já šla na záchod, prostě kam jsem šla, tak jsem měla 

vždycky knížku, (…) a taky jsem to říkala při vaření. Do knedlíků, když jsem vařila. (…) A 

nebo když opravdu miminka jsme měli děti, tak jsme jezdili tadyhle k Opřeticům, co teďka 

bydlíme, no a prostě na kočárku jsem měla rozloženou knížku, hezky jsem jela s kočárkem a  

hezky jsem si to říkala. Nikdo mě nerušil, doufám, že mě i nikdo neposlouchal někde za 

rohem, protože by si řekl, ta ženská se jako asi zbláznila“164 

 

 Každý herec má svou oblíbenou roli. Marie Neradová nejraději vzpomíná na již 

zmiňovanou roli Soni, dále na Alžbětu Uherskou v Daňkově hře. Její největší láskou ovšem 

byla antika a měla možnost si zahrát Elektru ve hře maďarského autora Lászla Gyurkó, 

Elektro, má lásko.  

  

 Paní Neradová je nejen vynikající herečka, ale i režisérka. V 80. letech absolvovala 

tříletou večerní Režijní školu SČDO (Svaz českých divadelních ochotníků). 

 

„To mě vyhecoval Ludvík Němců: „Hele, udělej si režijní školu a budeme se střídat.“, 

(…) A to vlastně byla tříletá škola, jezdilo se tam vždycky na víkendy, takže přes ten víkend 

jsme vlastně měli přednášky, učili jsme se sami hrát, vybírat ty hry, režii jsme se učili, jako i 

to herectví, všechno jsme si prošli. A já jsem vlastně ještě, mě tohle to všechno zajímalo, takže 

třeba jsem jezdila i na semináře na Hronov.“ 

 

 Na hronovských seminářích se obvykle rozebíraly aktuální soutěžní hry a jejich 

zpracování ochotnickými soubory, věnovali se i řečovým cvičením a pohybu na jevišti, 

trénovali monology i dialogy. Pro absolventské představení si po ukončení Režijní školy 

Marie Neradová vybrala hru Josefa Tomana Slovanské nebe, kde také ztvárnila postavu 

Mořeny. Od poloviny 80. let se tedy v režii střídala s Ludvíkem Němcem a po jeho smrti se 

již režírování věnovala a věnuje naplno. Občas by si, dle svých slov, ráda zahrála i pořádnou 

 
163 Rozhovor s Vandou Pechovou ze dne 13.12.2021 vedla Kateřina Setničková, archiv autorky. 
164 Rozhovor s Marií Neradovou ze dne 20.12.2021 vedla Kateřina Setničková, archiv autorky. 
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roli, bohužel režisérská práce jí to moc neumožňuje a ztvárňuje spíše malé roličky. A zatím 

prý není nikdo, komu by režírování předala.165  

 Marie Neradová má obrovskou oporu, a vždy měla, ve své rodině, bez které by se 

divadlu  a všem svým aktivitám nemohla naplno věnovat. Je vdaná a má dvě děti. Syn Miloš 

se narodil v roce 1964, dcera Drahuše roku 1970. Při našem rozhovoru paní Neradová 

s láskou vzpomínala na svou maminku, která ochotně hlídala vnoučata, když Marie jezdila 

večer na představení nebo na přehlídky. Ve všem jí byl nápomocen i manžel, který se také 

staral o děti, když narátorka zkoušela hru nebo se učila roli. Jak sama v rozhovoru potvrzuje, 

bez podpory rodiny by to „nedala“. 166 

O paní Neradové bez rozdílu hovoří moji narátoři velmi mile a v superlativech. Je pro 

všechny z nich Maruškou. Mají ji rádi nejen jako člověka, ale obdivují ji i z hlediska jejích 

hereckých kvalit. Tento dojem mohu jen potvrdit. 

 

7.1.4 Pavel Němec – dramatik a pokračovatel slavného jména 

 Poslední vybranou osobností, které bych chtěla věnovat kapitolu, je dramatik, režisér, 

příležitostný herec a principál divadelní souboru BANDA Pavel Němec. Je již třetí generací 

v rodině Němců, která se věnuje divadlu a má i svého nástupce, dceru Kateřinu, nadějnou 

režisérku. 

 Pavel Němec se narodil 15. dubna 1961 v Benešově, ale vyrůstal v Bystřici, kde jeho 

rodiče hráli divadlo a tatínek úspěšně vedl divadelní soubor. Od malička se tedy setkával 

s divadlem ve všech jeho možných podobách. Svou divadelní kariéru započal v loutkovém 

souboru svého tatínka, kde mluvil v devíti letech Jeníčka. K této roli se dostal kuriozním 

způsobem. U Němců doma se na tuto příhodu s úsměvem vzpomínalo a tatínek si z něj dělal 

kvůli tomu legraci až do konce života. 

 

„Táta jednou přišel a říkal, že bude dělat v loutkách perníkovou chaloupku, a jestli bych 

nechtěl,  protože tehdy to bylo tak, že byli (…) vodiči a mluviči. A on se mě ptal (…) jestli 

bych nechtěl mluvit Jeníčka. A já si to nepamatuju, ale tak jak mi to vyprávěl. Tak jsem se 

zeptal: „A kdo bude mluvit Mařenku?“ A von říkal: „No Eva Matoušková“, což byla dívka o 

rok mladší než já, mě bylo tehdy devět, tak jí muselo bejt osm, kterou jsem strašně miloval a 

tak prej sem řekl: „Tak já ti to udělám.“ 167 

 
165 Rozhovor s Marií Neradovou ze dne 20.12.2021 vedla Kateřina Setničková, archiv autorky. 
166 Rozhovor s Marií Neradovou ze dne 16.12.2021 vedla Kateřina Setničková, archiv autorky. 
167 Rozhovor s Pavlem Němcem ze dne 9.11.2021 vedla Kateřina Setničková, archiv autorky. 
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A od té doby ho již divadlo nepustilo. Na základní škole byl členem otcova dětského 

recitačního souboru. Poté odešel v patnácti letech studovat do Kutné Hory, kde také hrál 

amatérské divadlo. Po návratu zpět do Bystřice se přirozeně přidal k bystřickému souboru. 

Jeho tatínek viděl, že spíše než k herectví inklinuje k režii. Začal tedy dělat nejprve nápovědu, 

poté se staral o světla a celkově dohlížel, aby bylo vše na svém místě a fungovalo tak, jak má. 

V polovině 80. let začal studovat režii na Lidové konzervatoři při krajském kulturním 

středisku. Po revoluci se také přihlásil na DAMU na obor Dramatická výchova, který po 

necelém roce ukončil. Obor byl zaměřen spíše pedagogicky, nikoli prakticky z hlediska 

využitelnosti pro režiséra amatérského souboru. Mezi lety 2003 – 2007 absolvoval Kurz 

praktické režie (mezi divadelníky známý jako KoPR) pod vedením Doc. Mgr. Milana 

Schejbala.  

Po revoluci se také angažoval, stejně jako jeho otec, ve Svazu českých divadelních 

ochotníků (SČDO). Byl zvolen předsedou Krajského výboru, ale nakonec nechal tuto 

organizaci na krajské bázi rozpustit. Dle jeho slov přestala dávat smysl.168 

Jak bylo řečeno výše dlouhá léta hrál a pracoval v souboru svého otce Ludvíka, ale toužil 

se osamostatnit a dělat divadlo jinde a jinak. Samozřejmě se bál to svému tatínkovi říct, ale 

nakonec byl jeho reakcí mile překvapen. Otec mu na to řekl jen dvě slova: „No konečně!“ 

Poté bohužel Ludvík Němec prodělal mrtvici a práci svého syna již nezažil, neviděl žádnou 

jeho hru. 

Nejprve Pavel Němec založil v Benešově Divadelní spolek Svatopluk, ze kterého po pěti 

letech z důvodu neshod uvnitř souboru odešel. Uvažoval, že se opět vrátí k volejbalu, který 

dříve hrál na vrcholné úrovni, ale nakonec bez divadla dlouho nevydržel a vznikla BANDA. 

Nejprve se jednalo o soubor benešovský, později jej přejmenoval na bystřický.  

Pavel Němec je nejenom režisér, ale také dramatik. Napsal několik úspěšných divadelních 

her a jednu rozhlasovou. O jejím vzniku se rozpovídal i při našem rozhovoru.  

 

„Napsal jsem hru pro herečku, herce a  hlas. Takový sci-fi, který se odehrává opravdu 

jako v raketě někde mimo Zemi, a došel jsem s tím za Milanem Schejbalem, za tím svým guru, 

který mě učil a říkal jsem: „Mám tady takovouhle hru, co bys tomu říkal?“ A on to Milan 

přečet (…) a pak říkal: „ A co tam jako ta Kateřina bude dělat? To tam bude luxovat tu 

hodinu nebo co?“ A já jsem tehdy o tom přemýšlel a říkal jsem si: „To je vlastně pravda, ono 

 
168 Rozhovor s Pavlem Němcem ze dne 9.12.2021 vedla Kateřina Setničková, archiv autorky. 
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je to postavený na tom textu.“ Já jsem vůbec nepřemejšlel o tom, jak to pak teda vlastně  hrát, 

a říkal jsem mu: „ No jo, tak to máš pravdu, tak prostě hoď do koše.“ 169 

 

Milan Schejbal naštěstí nehodil hru do koše, ale poradil mu, aby poslal scénář do rozhlasu. 

Pavel Němec ho poslechl a vznikla úspěšná rozhlasová hra Návrat 170, díky které byl herec 

Jan Vlasák nominován v roce 2006 na cenu Neviditelný herec.  

Pavel Němec byl podle Amatérské scény v roce 2016 nejhranějším českým dramatikem. 

Se svým souborem se nejen zúčastnil národní přehlídky Krakonošův podzim ve Vysokém nad 

Jizerou, ale dosáhli i mety nejvyšší – Jiráskova Hronova. V roce 2006 vystoupili v rámci 76. 

ročníku této přehlídky s představením Tak takhle to bylo aneb Život je jen náhoda. Divadelní 

spolek BANDA je ovšem dobře znám divákům i na jiných přehlídkách (Bechyňské Perlení, 

Libochovické divadelní léto, Lounské divadlení aj.).  

 Pavel Němec pracoval v oblasti kultury i v Bystřici. V době jeho působení došlo 

v roce 2012 k úspěšné rekonstrukci Divadla U Jelena.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
169 Rozhovor s Pavlem Němcem ze dne 9.12.2021 vedla Kateřina Setničková, archiv autorky. 
170 Natočil ji v roce 2006 režisér Jaroslav Kodeš s herci Kamilem Halbichem, Janem Vlasákem,  Milenou 

Steimasslovou, a Tomášem Rackem. 
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8 PODNIKY OCHOTNICKÉHO DIVADLA POŘÁDANÉ V BYSTŘICI 

8.1 Divadelní festival Ludvíka Němce 

 Generační výměnou dochází k zapomínání a aby jméno Ludvíka Němce úplně 

nezapadlo, rozhodli se místní založit divadelní festival, který by nesl jeho jméno. Jeden 

z narátorů na to vzpomíná takto: 

 

„Vím, že u skleničky, tak jsme se o tom bavili, říkám: „To musí tady bejt buď v 

souboru anebo v názvu toho souboru nebo aby to bylo spojený s tím.“ A tehdy jsme dělali 

vlastně divadelní přehlídku, protože to bylo k nějakému výročí města, (…) 750 let vzniku 

města.“171  

 

 A takto vznikl divadelní festival, jehož nultý ročník proběhl v roce 2007. Od té doby 

se každoročně 172 sjedou do Bystřice amatérské divadelní soubory z mnoha koutů republiky a 

představují svá nejlepší představení. Festival je tak věnován památce Ludvíka Němce, který 

dlouhá léta úspěšně vedl bystřické ochotníky. Zakladatelkami a organizátorkami prvních 

ročníků byly Vanda Pechová a Radomila Macháčková, tehdy ředitelka Mateřského centra 

Kulíšek, který tuto akci pořádal. Původní vizí festivalu, jak říká Vanda Pechová, bylo:  

 

„Aby festival byl bohatý. Měli tady protekci Benešáci, měli jsme protekci my, bystřické 

soubory, a Maršovice, protože jsme spřízněné soubory, ale s tím, že zbytek musí být cizí, a 

pokaždé někdo jiný, aby si lidi opravdu vyzkoušeli, jak se hraje v Poříčí a jak se hraje v 

Karlových Varech a jak se hraje v Brně. Takže my jsme sem fakt dotáhly soubory, které byly 

opravdu topky v ochotnickém světě.“ 173  

 

 Odpoledne byla naplánovaná představení pro školy, večer pro dospělé diváky. Výběru 

souborů pro večerní představení se ujala Vanda Pechová, která navštěvovala různé divadelní 

přehlídky a snažila se na festival přivést zajímavé hry, které by diváky bavily. Dopolední 

program měla naopak na starosti Radomila Macháčková, která díky loutkaření měla přehled o 

divadle pro malé diváky. Důraz byl kladen i na bystřické soubory, které si zde vždy zahrály.  

 Průběhem času festival prošel jistým vývojem. Změna vedení festivalu, změna 

koncepce i dramaturgie. Jak to tak bývá, tisíc lidí, tisíc názorů. Dle jedné narátorky je pohled 

 
171 Rozhovor s Danielem Štěpánkem ze dne 17. 12. 2021 vedla Kateřina Setničková, archiv autorky. 
172 V roce 2020 se festival konal ve zkrácené verzi z důvodu vládních nařízení. 
173 Rozhovor s Vandou Pechovou ze dne 16. 11. 2021 vedla Kateřina Setničková, archiv autorky. 
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diváka na kulturu vždy ambivalentní. Někomu se hra líbí, jinému ne, jednomu přijde hra 

komická, druhého pohorší. Dle mého názoru by se z divadla mělo odcházet s nějakým 

dojmem, kladným či záporným. A jednoho dne se stalo, že záporných názorů na výběr hry 

bylo příliš a spolupráce s městem začala skřípat. Původní podmínkou vzniku festivalu byla 

svoboda organizátorek ve výběru souborů a tvorby celkové koncepce.  

 

„No a to pak nějak přestalo fungovat, trošku nám do toho začali mluvit, dost 

neodborně, protože neměli ani šajn o nějaký kvalitě, prostě úplně z nějakýho takovýho 

podivnýho úhlu vznikly nějaký kritiky, no a mě došla trpělivost, takže jsem festival 

odpískala.“174 

 

 Práce v oblasti bystřické kultury se ujal syn Ludvíka Němce Pavel. V počátcích jeho 

působení na tomto poli byl Festival organizován mateřským centrem, ale pak došlo ke změně. 

 

„Padlo to na mě pravda proto, že sem jednou vyjádřil trošku nesouhlas z dramaturgií 

toho festivalu, s hrama, který se tam hrály, a říkal jsem, jestli tohle je festival na počest táty, 

tak teď se zrovna otočil v hrobě, protože todle by on na jeviště v životě nepustil.“ 175 

 

Opačný pohled na směřování divadelního festivalu po nástupu Pavla Němce k jeho 

kormidlu, vyjádřila jeho bývalá organizátorka Vanda Pechová takto:  

 

„A já si myslím, že právě Pavel, ač teda nese todleto jméno, tak že kdyby možná 

tatínek moh, tak že mu dá pár facek, protože na tý kultuře, za prvé tady zmrvil co moh, a za 

tím si stojím, a vůbec nemá tu kulturu a to divadlo tak rád, jak to vypadá, a i ten festival 

prostě díky němu takhle zakrněl.“ 176 

 

Jak bylo řečeno výše, došlo i ke změně koncepce a dramaturgie. Festival probíhal celý 

měsíc, kdy se každý týden hrálo jedno představení. K lítosti zakladatelek došlo ke zrušení 

dopoledních představení pro děti. Festival se začal zaměřovat spíše kvalitativně a měřítkem, 

 
174 Rozhovor s Vandou Pechovou ze dne 16. 11. 2021 vedla Kateřina Setničková, archiv autorky. 
175 Rozhovor s Pavlem Němcem ze dne 9. 11. 2021 vedla Kateřina Setničková, archiv autorky. 
176 Rozhovor s Vandou Pechovou ze dne 16. 11. 2021 vedla Kateřina Setničková, archiv autorky. 
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vyjma bystřických souborů, které byly zvané automaticky, měla být účast inscenace na 

národní přehlídce.177 K výběru her jedna z narátorek podotýká: 

 

„Ten výběr, kterej tam byl, tak mi nepřišel, že by byl VIP, protože ty co jezděj na 

přehlídku, ne vždycky to (…) je koukatelný. Pro normálního diváka.“178 

 

Poslední ročník Festivalu probíhal pod patronací Městského kulturního a informačního 

centra a jeho ředitelky Radomily Macháčkové. V jejím podání to byl svým způsobem návrat 

ke kořenům a původní myšlence Festivalu. Pozvala místní bystřické soubory a spřátelenou 

maršovickou Zornici a opět se jí potvrdilo, že diváci se nejvíce baví na ochotnickém 

divadle.179 

 

8.2 Pohárek SČDO, Kandrdásek SČDO – soutěž monologů a dialogů 

Od roku 2013 hostí Bystřice v divadle U Jelena oblastní kolo soutěže monologů a 

dialogů o Pohárek SČDO a Kandrdásek SČDO, které je určeno pro zájemce ze Středočeského 

kraje a Prahy. Vítěz oblastního kola postoupí do národní přehlídky ve Velké Bystřici. Letošní 

ročník nesl číslo 48. 

Soutěž je otevřená všem amatérským divadelníkům, usiluje o rozšíření obzoru v široké 

škále dramatické literatury a nabízí možnost tvůrčí práce na režijní přípravě a vlastním 

hereckém studiu dramatické postavy. Smysl tkví ve využití bohatých a cílevědomých 

schopností interpretů při herecké práci, nikoli však ve formální exhibici. Výběr předlohy není 

tematicky či žánrově omezen. Soutěž je určena amatérům od 16 let.180  

Soutěží se v několika kategoriích – mužský a ženský monolog, který nesmí přesáhnout 

časový limit 11 minut a dialog s maximem třech dramatických postav s časovým limitem do 

15 minut. Pro soutěžící do 16 let je otevřena soutěž Kandrdásek SČDO. Soutěž má i další 

důležitá pravidla. Pokud se oblastního kola účastní v jedné kategorii čtyři a méně soutěžících, 

postupuje vždy vítězný výstup a jeden může být doporučen. Pokud se ovšem v oblastním kole 

představí pět a více výstupů, postupují dva nejlepší a opět jeden může být porotou doporučen.  

Z výše uvedeného je patrné, že soutěžní podmínky jsou velice těžké a nejsou pro 

každého, stejně tak se nejedná o masovou účast soutěžících. Obvykle jich oblastní kolo přivítá 

 
177 Tamtéž. 
178 Rozhovor s Vandou Pechovou ze dne 13. 12. 2021 vedla Kateřina Setničková, archiv autorky. 
179 Rozhovor s Radomilou Macháčkovou 7. 12. 2021 vedla Kateřina Setničková, archiv autorky. 
180 Pohárek SČDO – memoriál Zdeňka Kokty. Propozice soutěže dostupné z: 

https://www.amaterskascena.cz/clanek/poharek-scdo-memorial-zdenka-kokty-rjaoo.html. 

https://www.amaterskascena.cz/clanek/poharek-scdo-memorial-zdenka-kokty-rjaoo.html
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méně než 10. O obtížnosti této soutěže jsem hovořila s Radomilou Macháčkovou, která má na 

starosti organizaci oblastního kola. 

 

„To není jenom, že řeč se mluví, ale tam to prostě musíš vyhrát. Musíš si prostě s tou 

dikcí pohrát, musíš prostě pracovat s tím mluveným slovem a s tím výrazem. (…) Ty jí to 

musíš věřit. Ty se prostě do toho musíš dostat, do tý role a když to zvládneš, tak seš dobrá.“ 

181 

Bystřičtí ochotníci sklízejí úspěchy i na poli této poměrně obtížné soutěže. V roce 

2021 obdržela v soutěži monologů čestné uznání za herecký výkon Růžena Dvořáková za 

monolog Midlibáby Francezcy ze hry Voda a mýdlo od italského dramatika Alda Nicolaje. 

Paní Dvořáková se do seznamu úspěšných soutěžících zapsala již v roce 2015, kdy obsadila 

společně s Dagmar Maierovou třetí místo v kategorii dialogů za dramatizaci Čapkova 

apokryfu Marta a Maria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
181 Rozhovor s Radomilou Macháčkovou ze dne 14. 12. 2021 vedla Kateřina Setničková, archiv autorky. 
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9    DOVEDETE SI SVŮJ ŽIVOT PŘEDSTAVIT BEZ DIVADLA? 

Jednou z posledních mých otázek při rozhovorech bylo, zda si narátoři dovedou představit 

svůj život bez divadla. Chtěla jsem si je tímto dotazem svým způsobem „otestovat“, zda jsem 

si je zvolila správně. Musím konstatovat, že jsem u všech byla na sto procent přesvědčena  

v kladnou odpověď. Nejvíce mě proto překvapilo, že jeden z nich (a u něj jsem opravdu 

sázela na to, že odpoví ne) řekl, že dovede. Tím jediným byl Pavel Němec. A odpověděl 

naprosto bez zaváhání. Pokud by se nevěnoval divadlu, dělal by sport, fotografoval nebo 

filmoval. Snažil by se vyvíjet nějakou tvůrčí činnost. Každopádně by to bylo něco, do čeho by 

vkládal svou kreativitu. A divadlo je také především o kreativitě.  

Pro Marii Neradovou je divadlo velkým koníčkem, bez kterého by se v životě neobešla. 

Přizpůsobila mu soukromý i pracovní život. Vystupování před publikem jí maximálně 

naplňuje. I když je to řehole, ihned dodala, že krásná. Jakmile vyjde na jeviště, je v tu chvíli 

svou postavou se vším všudy a snaží se divákům předat pocity, které má ztvárnit. A myslím 

si, že diváci jí mají rádi i z tohoto důvodu. 

Vanda Pechová si sama myslela, že si dovede představit žít bez divadla, dokonce to i 

zkoušela. Snažila si to hezké zprotivit, zpřetrhat vazby a od souboru se oprostit. Ale 

nepovedlo se. Nyní je ráda, že se svého koníčku a části svého života nesnažila zbavit nadobro. 

Jak sama podotýká, srdce jí to nedovolilo. 

Podobně je na tom i Radomila Macháčková, která by si život bez divadelních prken 

dokázala představit jen na chvilku, ale nakonec by se k této své lásce vrátila. Sama cítí, že 

bavit lidi jí naplňuje a o tom je divadlo především. 

Položenou otázkou jsem se snažila nahlédnout svým narátorům, řečeno divadelní 

terminologií, za oponu. Snažili se mi odpovědět s upřímností a toho si cením a děkuji za jejich 

odpovědi. 
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ZÁVĚR 

Ve své diplomové práci jsem se snažila postihnout historii bystřických ochotnických 

souborů od roku 1945 po současnost a zasadit ji do širšího dějinného kontextu. Nejprve jsem 

zvažovala, že se nebudu věnovat bystřickým ochotníkům až do současnosti a zaměřím se na 

činnost souborů jen do roku 1990. V průběhu práce a při rozhovorech s narátory jsem svůj 

prvotní záměr poopravila. Nepřišlo mi spravedlivé opomenout současnou divadelní aktivitu 

v Bystřici, která je vlastně mnohem rozsáhlejší než v době socialismu. Tehdy zde působil jen 

jeden divadelní soubor, dnes si jako diváci můžeme vybrat díky několika uskupením 

z různých žánrů. Komedie, činohra, klasika, autorské divadlo, pohádky… Každý soubor je 

něčím výjimečný a každý si na své jedinečnosti zakládá. Navíc je zde i ambice založit čtvrtý 

soubor, který by se opět odlišovat od zbývajících třech. Na začátku jsem měla  ucelenou 

představu o tom, jak by měla práce z hlediska struktury vypadat. Postupem času a 

seznamování se hlouběji s historií a lidmi kolem bystřického ochotnického divadla se seznam 

témat rozšiřoval, stejně jako časový rámec.  

Psaní diplomové práce bylo přínosem i pro mě samotnou. Díky ní jsme se mohla setkat se 

zajímavými lidmi a pohovořit si s nimi o věcech, které mají rádi, kterými žijí. S mnoha 

narátory se znám osobně, ale obvykle se s nimi bavím jen o obecných tématech. Byla jsem 

jim vděčná, že mě pustili do svého soukromí a podělili se o své dojmy, pocity, kritiky a občas 

i nikdy nevyslovené myšlenky. S mnohými narátory jsem se osobně setkala díky rozhovorům 

poprvé. Musím sebekriticky přiznat, že vždy jsem na rozhovor s nimi šla s nějakým 

přesvědčením, předem vytvořeným soudem, předporozuměním, o jejich osobě a musím říci, 

že nikdy se mi žádná moje domněnka nepotvrdila a byla jsem mile překvapena. Na první 

rozhovory jsem chodila roztřesená, s obavou, jak vše zvládnu a plna nervozity. Musím ale 

poděkovat všem svým narátorům, že díky jejich milému a vstřícnému přístupu ze mě vše 

spadlo a rozhovor probíhal ve velmi přátelském a uvolněném duchu. Myslím si, že díky těmto 

rozhovorům jsem se cítila čím dál jistější. 

Domnívám se, že moje setkání s narátory a fakt, že jsem chtěla hovořit právě s nimi, bylo 

přínosem i pro ně samotné. Mnohdy si díky mým otázkám ucelili názor na některá témata, 

která jsme spolu probírali a rozplynula se jejich představa o nedůležitosti jejich osoby. 

Někteří se rozpomněli na již téměř zapomenuté, jiní si po dlouhé době zavzpomínali na 

příjemně strávené chvíle a na své kamarády a kolegy, kteří již nejsou mezi námi.  

Hlavním cílem mé práce bylo podat ucelený přehled o bystřickém ochotnickém divadle. 

Zda se mi to podařilo, nechť posoudí čtenáři a samotní žijící aktéři mnou popisovaných 

událostí. Dva z mých narátorů dokonce projevili zájem o mou práci i z profesního hlediska. 
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Doufám, že jejich očekávání má práce naplní a nebudou zklamáni jejím obsahem a 

zpracováním tématu. A také doufám v to, že se tato práce stane i první vlaštovkou 

v zaznamenání historie bystřických ochotníků a nezůstane jen při ní.  

Moje práce se pochopitelně nezabývala bystřickými ochotníky z teatrologického hlediska. 

Bližší zkoumání uváděných her a inscenací by jistě přineslo mnoho zajímavých výstupů. 

Bezpochyby by stálo za další výzkum pole ekonomických aspektů amatérského divadla, 

propojení souborů s podnikovou a výrobní sférou v dobách komunismu, jakož i další aspekty 

na poli výzkumu každodennosti. Doufám, že těchto oblastí se v budoucnu chopí další 

kolegové historici, sociologové a jiní výzkumníci a přinesou ještě plastičtější obraz než jsem 

ve své práci podala já. Píle a talent bystřických ochotníků si to bezpochyby zaslouží. 
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https://ssjc.ujc.cas.cz/search.php?hledej=Hledat&heslo=ochotník&sti=EMPTY&where=hesla&hsubstr=no
https://ssjc.ujc.cas.cz/search.php?hledej=Hledat&heslo=ochotník&sti=EMPTY&where=hesla&hsubstr=no
https://chodidlo.webnode.cz/o-nas-/
https://ssjc.ujc.cas.cz/search.php?hledej=Hledat&heslo=amatér&sti=EMPTY&where=hesla&hsubstr=no
https://ssjc.ujc.cas.cz/search.php?hledej=Hledat&heslo=amatér&sti=EMPTY&where=hesla&hsubstr=no
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1945-130
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1948-32
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1957-55/zneni-19571116#p23-2_f3330984
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1957-55/zneni-19571116#p23-2_f3330984
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1978-33/zneni-0
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1989-122
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1978-33/zneni-19920415
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-237
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PŘÍLOHY 

 

 

Ludvík Němec v roli Ezopa na titulní straně časopisu Amatérská scéna (1976), zdroj: 

https://www.amaterskedivadlo.cz/main.php?data=periodikum&id=714 

https://www.amaterskedivadlo.cz/main.php?data=periodikum&id=714
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Marie Hrušková v bystřickém programu divadla poezie – Stříbrný vítr (1962), zdroj: 

https://www.amaterskedivadlo.cz/main.php?data=periodikum&id=552 

 

 

Marie Neradová v roli Alžběty Uherské, na snímku s Ludvíkem Němcem ml. (1985), zdroj: 

https://www.amaterskedivadlo.cz/main.php?data=multimedia&id=94806 

https://www.amaterskedivadlo.cz/main.php?data=periodikum&id=552
https://www.amaterskedivadlo.cz/main.php?data=multimedia&id=94806
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Pavel Němec v roli Klauna, Libochovické divadelní léto (2015), zdroj: 

https://www.amaterskedivadlo.cz/main.php?data=multimedia&id=106164 

 

https://www.amaterskedivadlo.cz/main.php?data=multimedia&id=106164
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Budova divadla U Jelena, současný stav, zdroj: archiv autorky 

 

 

 

Budova Hostince U Hlaváčků se sálem, současný stav, zdroj: archiv autorky 

 

 

 

 

 


