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Příběh amatérského divadelního spolku Scéna v Kralupech nad Vltavou 
 
 

1. Úvod 
 

 Divadelní spolek Scéna (dále jen DS Scéna) byl založen v roce 1931. Navazuje však 
na tradici amatérského divadla v Kralupech nad Vltavou, která se datuje od roku 1867. Spolek 
i město ovlivnily můj život, protože v Kralupech nad Vltavou bydlím od narození a jsem 
členkou DS Scéna již 9 let. Tyto okolnosti byly rozhodující při výběru tématu bakalářské 
práce. Lokalitu i spolek poměrně dobře znám, vstup do terénu jsem tudíž nemusela řešit a 
přístup k informátorům i dokumentům mi tak byl usnadněn. Výběr tématu tedy souvisí 
s dostupností dat a s mým osobním zájmem o spolek 

Zajímá mě vlastní příběh DS Scéna, jeho místo v životě členů (mých informátorů), 
jeho postavení v rámci města a vlivy, které ho utvářely. Jednoduše řečeno zkoumám, jaké 
aspekty (vnitřní i vnější) vytváří příběh DS Scéna v Kralupech nad Vltavou.  

Abych mohla tento příběh rekonstruovat, zvolila jsem jako vhodnou metodu 
biografický výzkum. Zabývám se tedy biografií samotného spolku DS Scéna. Jedná se o jasně 
vymezenou skupinu, žijící svým životem. Jaký je tento život? Jaké mezníky se v příběhu 
spolku objevují?  

Během výzkumu jsem si uvědomila tři zásadní roviny, na které jsem se musela 
zaměřit, aby byl příběh DS Scéna kompletní. Nemohla jsem opomenout místo (prostor), ve 
kterém působí, tedy město Kralupy nad Vltavou. Ovlivňuje působení spolku? Pokud ano, 
v jakém ohledu? V této rovině jsou klíčové tři aspekty. Jedná se o aspekt fyzický, 
institucionální, do kterého řadím organizační podobu spolku a jeho financování, a konečně 
aspekt sociální a psychologický. Za druhé je spolek ovlivněn časem (dějinami). Má svou 
vlastní historii. Jeho historie je však součástí „velkých dějin“. Jakým způsobem se dějiny 
světové, národní  a lokální podílely na dějinách spolku a životních příbězích informátorů? Jak 
zasáhly do jejich „malých dějin“? A poslední rovina, na niž jsem se zaměřila, jsou samotní 
vypravěči příběhu. Členové souboru jsou ti, kteří vyprávějí příběh spolku, tedy DS Scéna 
může být jedním z aspektů, jejichž prostřednictvím byl životní příběh jeho členů utvářen a 
jako takový je rekonstruován.  

S vybranými informátory jsem prováděla biografické narativní rozhovory se 
zaměřením na jejich život ve spolku. Další informace jsem čerpala z interních dokumentů 
spolku. Byly jimi zápisy z členských a výborových schůzí, zápisy z valných hromad spolku, 
psané členem spolku, zvoleným jednatelem. Měla jsem k dispozici kroniky DS Scéna, plakáty 
z představeních, fotografie a publikace určené pro vnitřní potřeby souboru. Neopomněla jsem 
ani články, týkající se činnosti spolku, které se objevily v místních ale i celostátních 
periodikách. Na tomto místě bych chtěla vyzdvihnout ochotu pracovnic Okresního státního 
archivu na Mělníku, které mi při získávání dat vyšly všemožně vstříc. K dispozici jsem měla 
také publikace mapující vývoj amatérského divadla a činnost jednotlivých divadelních spolků 
v českých zemích. Využila jsem také sekundárních pramenů audiovizuálního charakteru. 

Při zpracování historie města Kralupy nad Vltavou jsem byla omezena existující 
literaturou. Knihy, napsané po roce 1989 týkajících se dějin města, jsou psané jedním autorem 
Josefem Stupkou, občanem města. Jsou to knihy převážně populárně – naučného charakteru. 
Jedna z nich byla vydána k příležitosti stého výročí města (tedy na objednávku Městského 
úřadu), zbývající knihy vznikly na vlastní autorův popud. Dalším zdrojem informací byla 
encyklopedie Města a městečka v Čechách na Moravě a ve Slezsku, zpracovaná Karlem 
Kučou, ve které se však informace o Kralupech ukázaly pro můj výzkum jako nedostatečné. 
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Pracovnice Městské knihovny v Kralupech nad Vltavou mi umožnila nahlédnout do 
materiálů, které byly sebrány v rámci Programu sociálního a ekonomického rozvoje města 
Kralupy nad Vltavou, který nechal vyhotovit tehdejší starosta města v roce 2006. Tento 
materiál je ovšem zaměřen na analýzu současných problémů města a jejich možné řešení. 
Historii Kralup zpracovává jen okrajově. Pokud používám literaturu vydanou před rokem 
1989, je to kvůli zachycení dobového hodnocení a tendenčního pojmosloví, daného tehdejším 
komunistickým režimem. 

Práce začíná teoretickým zakotvením, což mi umožňuje popsat jednotlivé roviny 
výzkumu, vycházela jsem ovšem už i z kategorií vzešlých z analýzy dat. Následuje 
metodologie, ve které představuji strategii výzkumu, jaké techniky sběru dat jsem použila a 
popis vzorku. Nechybí reflexe samotného průběhu výzkumu. Ve vlastní empirické části 
popisuji jevy, které se vztahují k jednotlivým kategoriím a subkategoriím. Interpretaci toho, 
jaké významy nesou v příběhu spolku a informátorů, se věnuji v závěru. 
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2. Teoretické zakotvení výzkumu 
 
 

Základním východiskem mého výzkumu je tedy konstruktivistické paradigma, 
postulované Bergerem a Luckmannem v jejich stěžejní práci Sociální konstrukce reality. 
Pojednání o sociologii vědění (Berger, Luckmann 1999). Toto paradigmatické východisko je 
pak základem tzv. narativního konstruktivismu, s nímž pracuje např. Vašíček (1996). Pro 
konstruktivistické uchopení sociální reality je nezbytné pracovat prostřednictvím 
interpretativní sociologie, tak jak ji převážně chápal Silverman (Keller 2007). Pokusím se 
nyní stručně vyložit tato teoretická východiska s ohledem na předmět mého výzkumu. 

 Podle konstruktivistického paradigmatu je realita konstruována sociálně (Berger, 
Luckmann 1999). Objektivní svět, lidské myšlenky a činnosti tuto realitu udržují. Mě tedy 
zajímají významy, které lidé přisuzují svému žitému světu (tedy v případě mého výzkumného 
problému spolku DS Scéna, svému členství v něm a postavení spolku ve městě). Jelikož se 
jedná o svět intersubjektivní, což znamená, že ho sdílíme s ostatními, naše představy a 
objektivizace se musí shodovat proto, abychom ho zachovali. Tyto představy jsou pak 
zakotveny v příbězích, které o sobě a o světě, který obýváme, vyprávíme. Tyto příběhy „/…/ 
jsou konstruované /…/ jsou to výtvory post facto /…/“ (Fay 2002: 227), přičemž jsou součástí 
samotné činnosti. „Ona sama /činnost – pozn. HP/ je už narativně konstruovaná“ (Fay 2002: 
229). A přesně tak se dívám na příběh amatérského divadelního spolku, jako na příběh, který 
si aktéři musí vyprávět, a nejen mezi sebou, jestliže chtějí aktéry zůstat. Musí svou činnost 
tematizovat jako odpověď na činnost jiných. „Příběh je možno mít za médium výběru, třídění 
uspořádání, uchovávání a transportu informací“ (Vašíček 1996: 18)  

Realita každodenního života je objektivizována prostřednictvím jazyka, kterým se 
příběhy vyprávějí, a prostřednictvím uvědomování si osy „tady a teď“. Časovost je typickou 
charakteristikou vědomí i intersubjektivity. Naše časová struktura je řídícím principem našeho 
života. „V okamžiku jednání se spojuje aktérovo vnímání jeho minulé historie, přítomné 
situace a budoucích možností“ (Fay 2002: 229). Časový rozměr aktérů je dán začátkem 
(minulostí), středem (přítomností) a koncem (budoucností), vyznačuje se tedy narativní 
strukturou. „Člověk může jednat, jen když umí prožívat přítomný okamžik jako výslednici 
minulosti a směřování k budoucnosti“ (tamt.). 

Tuto realitu si navzájem stvrzujeme rutinními úkony (tím se stává 
institucionalizovanou) a interakcí s ostatními. Tak jsou subjektivní a objektivní realita ve 
vzájemné symetrii. Konverzace s významnými  i méně významnými (Berger, Luckmann 
1999) nám tedy umožňuje potvrzovat, pozměňovat a přetvářet naši identitu. Na tomto místě je 
názorně vidět dialektický vztah mezi identitou a společností. 

Uvnitř každého společenství dochází k sedimentaci, k intersubjektivní sedimentaci, 
což je proces, kdy se společné zkušenosti jedinců v daném společenství stávají součástí 
společného souboru vědění. K objektivizaci nám slouží již zmíněný jazyk. Výslednicí tohoto 
procesu je symbolický svět, jenž v sobě zahrnuje individuální a sociální významy. Tento 
symbolický svět dává též řád historii. Všechny události spojuje v jeden celek, zahrnující 
minulost (vytváří paměť socializovaných jedinců v daném společenství), přítomnost a 
budoucnost (určuje schéma pro plánovaní jedinců). „Symbolický svět tak lidi propojuje 
s jejich předchůdci a s jejich následovníky v jeden smysluplný celek  /.../ “ (Berger, Luckmann 
1999: 103).  

Stejně jako sociální svět jsou i organizace sociálními konstrukty (Keller 2007). Jsou to 
„/…/ otevřené systémy, které jsou závislé na vzájemných výměnách s prostředím, v němž 
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operují“ (Keller, 2007:15). David Silverman se jako první pokusil aplikovat zásady 
interpretativní sociologie na výzkum organizací, přičemž jejich povahu a fungování chápal 
„/…/ jako příklad reality, která je sociálně konstruovaná, sociálně udržovaná i sociálně 
proměňovaná“ (Keller 2007: 82). Cíle organizace jsou pro Silvermana kulturní nástroje, které 
aktéři používají, aby si mohli své jednání zdůvodnit. Probíhající interakce, minulé i přítomné, 
jsou tedy nezbytným projevem při formování a fungování organizace, protože skrze interakce 
aktéři přikládají významy svému jednání ale i jednání ostatních. Podobným způsobem se musí 
pohlížet i na vnější tlaky, protože i jejich význam se utváří v závislosti na aktérech, takže 
nepůsobí bezprostředně, nýbrž zprostředkovaně. Pokud definujeme vzniklou situaci a 
hledáme pro ni odpovídající význam, ovlivňuje nás několik faktorů: naše zkušenosti 
z minulých interakcí, různost sociálních statusů a také očekávání, s kterými do organizace 
vstupujeme. Daná očekávání pak mohou být v rámci organizace potvrzena, vyvrácena, či 
pozměněna.  

Dále Silverman chápe samotnou činnost v organizaci, s odkazem na práci Ervinga 
Goffmana Všichni hrajeme divadlo „/…/ jako sérii koordinovaných výstupů aktérů, jejichž 
představení jsou nesena snahou idealizovat sebe sama v očích druhých“ (Keller 2007: 83). 
Sám Goffman říká, že jeho studie „/…/ se snaží sledovat, jak člověk v obvyklých pracovních 
situacích prezentuje sám sebe a svou činnost před ostatními, jak řídí a kontroluje dojem, jenž 
si o něm okolí vytvoří, a vše, co může být součástí jeho představení" (Goffman 1999: 7). Mezi 
pojmy, které Goffman ve svém dramaturgickém přístupu používá, je pro můj výzkum 
relevantní pojem region. Jde o smyslově vymezený prostor, který je rozdělen na dvě části 
s rozdílnými charakteristikami. Přední region se vyznačuje přítomností obecenstva, zde se 
odehrává činnost pro něj zinscenovaná, zde se utváří ten správný dojem. Oproti tomu zadní 
region je místo, zákulisí, kde se takový dojem připravuje, kde se o dané činnosti diskutuje a 
v žádném případě není přístupný obecenstvu (i když se někdy takto vymezený vztah mezi 
předním a zadním regionem naruší).  

Výzkumný problém, kterým se zabývám, je tudíž konstruování příběhu amatérského 
divadelního spolku Scéna v Kralupech nad Vltavou. Výzkumná otázka tedy zní: Jaké 
významy hrají roli při konstruování příběhu amatérského divadelního spolku Scéna 
v Kralupech nad Vltavou? 

  
 

2.1. Jednotlivé roviny výzkumu 
 

V Příběhu amatérského divadelního spolku v Kralupech nad Vltavou jsou zastoupeny 
tři roviny, které je nutné zkoumat zároveň, jelikož se zásadním způsobem ovlivňují. Na 
spolek se musím dívat jako na organizaci umístěnou v určitém prostoru - lokalitě. V tomto 
případě tedy ve městě Kralupy nad Vltavou. Za druhé musím brát v potaz časový aspekt, 
který se neomezuje pouze na samotnou historii spolku, ale tato jeho historie je součástí 
historie lokální i světové, jelikož politické a společenské události měly na činnost spolku 
nepopiratelný vliv. A nakonec jsou to samozřejmě lidé, členové spolku ale i diváci, kteří 
přispívají, ovlivňují a vyprávějí příběh DS Scéna.  
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2.1.1. Prostor – město 

 
Na město jako oblast výzkumu se můžeme dívat z mnoha stran. Může nám jít o 

hmotné objekty, infrastrukturu či obyvatelstvo (fyzický a morfologický aspekt), o typy aktivit, 
normy a organizace (funkční a institucionální aspekt), druhy sociálních vztahů nebo celkový 
způsob života pro město příznačných (sociální a psychologický aspekt) anebo můžeme na 
město nahlížet jako na soustavu znaků (sémiotický aspekt). Všechny možné úhly pohledu jsou 
provázané, mají na sebe vliv (Vido 2006). „Město jako fenomén je nahlíženo právě jako 
lokalizace společenských procesů, jako žitý prostor setkávání a zkušeností, zároveň však stále 
i jako prostor fyzický, který prochází proměnami v odpovědi na změny společenské a zpětně 
na ně působí“ (Šuleřová 2006: 42).   
 V mém výzkumu jde tedy především o fyzický aspekt města, poněvadž utvářel a stále 
utváří příběh spolku, dále o funkční a institucionální aspekt a v neposlední řadě o sociální a 
psychologický aspekt, pokud chci poukázat na sociální vazby ve městě.  
 Je třeba si uvědomit význam vztahu k okolí a sledu událostí, které prostředí utváří. 
„Každý obyvatel má své dlouhodobé a pevné vazby k některé části města a také jeho představy 
jsou plné vzpomínek a významů.“ (Lynch 2004: 1). Pro porozumění prostoru je tedy nutné brát 
v úvahu i to, jak ho vnímají samotní obyvatelé. Image města tak utváří tři složky, identita, 
struktura a význam, které na obyvatele působí jako jeden celek, jako výsledek dvojsměrného 
procesu. Jde o proces odehrávající se mezi pozorovatelem a pozorovaným objektem. Místem 
se město stává v případě, že umožňuje obyvatelům přisuzovat mu další významy a vztahy. 
Všem známé prostředí, jež je plné symbolů kolektivní paměti, spojuje skupinu a umožňuje jí 
komunikaci. 
 Společně sdílený prostor je důležitým referenčním bodem, od kterého se odvíjí 
příběhy, založené na kauzalitě a finalitě (Vašíček 1996). 
 S ohledem na mé teoretické východisko je možné chápat geografický prostor jako 
prostor symbolický, jenž je zatížen významy. Tyto významy mu v průběhu let přisoudily 
generace a právě tyto významy dávají základ prostorovým identifikacím a loajalitám. Tak 
vzniká závazek vůči lokální historii, resp. k lokalitě se vztahující paměti, k lokálním 
sociálním vztahům, ale také závazek vůči typickým institucím v daném regionu (Grygar 
2005). Na město se také můžeme dívat jako na souhrn konstrukcí orientačních bodů 
kolektivní paměti (Nora 1996). Tzv. místa paměti v sobě zahrnují tři aspekty. Jsou to 
materiální, symbolické a funkční aspekty, které jsou vždy přítomny současně. 
    
  
 

2.1.2. Čas – paměť 

 
 Jak již bylo řečeno, symbolický svět utváří sdílený prostor zkušenosti, očekávání a 
jednání a prostřednictvím vyprávění propojuje přítomnost s minulostí, předchozí generace 
s tou současnou a budoucí. Spojuje je v jeden celek (Berger, Luckmann 1999). V okamžiku 
jednání se tento celek vyjeví, obohacen o vnímání aktérových budoucích možností (Fay 
2002). Časovost tedy charakterizuje aktérovo vědomí i intersubjektivitu. 

Tematizování času jako proměnné prošlo dlouhým vývojem. V době pravěku 
neexistovalo pojetí času jako rozdílu mezi minulostí, přítomností a budoucností. Čas a prostor 
se ještě neoddělily. Čas je vnímán jako posloupnost činů (Vašíček 1996). V ruku v ruce 
s vývojem lidského společenství jde i postupné rozlišování časových rovin. Tak můžeme 
narazit na ontologický čas, přírodní čas, symbolický aj. Na vývoji historického času „/…/ je 
názorně vidět, jak ontologie, poznání a podání historie tvoří jeden celek“ (Vašíček 1996: 76). 
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Čas generační v sobě zahrnuje vnímání minulosti. Velký vliv na pojetí času měla židovsko-
křesťanská představa, která formovala pojetí času lineárního. Čas může být rovněž vnímán 
jako subjektivní či sociální. A v neposlední řadě samozřejmě jako abstraktní konstanta. A 
právě díky jednotnému historickému času, díky konstrukci prostoru, který je na ději nezávislý, 
a abstraktnějšímu pojetí kauzality, je možné zobrazovat události v širším měřítku. „Vědomí 
historie je jednou z forem sebeuvědomování, individuální a skupinové identifikace. Proto lidé 
přizpůsobují své chování pojetí minulosti“ (Vašíček 1996: 42). Takové pojetí předpokládá 
samozřejmě komunikaci, kterou je nutné v podobě symbolů, alegorií, metafor a jiných 
výrazových schémat, rekonstruovat, pokud chceme minulost studovat. „.ejjednodušší je 
pohlížet na minulost očima přítomnosti“ (Vašíček 1996: 92). Musíme také brát v potaz 
souvislosti prostorové a časové.  

Vnímání časovosti a historická (sdílená) paměť spolu úzce souvisejí. Paměť, která 
slouží pro zprostředkování minulosti, nepochybně zasahuje i do přítomnosti. Sdílet paměť 
tedy  znamená  sdílet stejnou představu přítomnosti (Grygar 2005 ). Má stejně tak i význam 
pro současnost města jako celku, určuje současnou komunikaci ve městě těm, kteří si 
pamatují, respektive kteří nezapomněli. (Vrzgulová 2007).  

Tematizování času je ve společenských vědách zastoupeno třemi základními 
vývojovými liniemi. První proud, který je zastoupen Henry Bergsonem či Alfredem 
Schützem, v sobě obsahuje koncept biografické situace. Jde o to, jak lidé rozumí událostem, 
které prožívají. Druhá linie (linie Durkheimovy školy) tematizuje sociální čas, který sdílíme 
skrze rytmizované aktivity společnosti. Do této linie můžeme také zařadit Jana Assmanna, 
který rozlišili mimetickou paměť (týká se oblasti sociálního jednání, které se učíme pomocí 
napodobování), paměť věcí (odkazují na různé vrstvy minulosti), komunikativní paměť (díky 
jazyku můžeme předávat minulost v mezilidské komunikaci) a kulturní paměť (výsledná 
paměť spojující všechny předchozí). Třetí možná rovina je sdílena antropology (např. 
Malinowski, Leach, Geertz) a hlavní tezí je, že paměť a tedy i tematizovaná minulost mají 
základ v oživení základního mýtu jako autority. Zde nacházíme normativní rozměr (Grygar 
2001). 

Minulost má podobu kontinuálního příběhu (Grygar 2001). Tematizovat ji můžeme 
pomocí historie, paměti a autobiografie. Rozsah takového tematizování má vliv na chápání 
přítomnosti. Jelikož se nezabývám historií ani autobiografií, je jasné, že zásadním termínem 
pro můj výzkum je paměť. Oproti historii je paměť sociálně podmíněná, vyvolává 
časoprostorové konotace, je nositelem naší intimity, našeho vědomí osobní minulosti. 
Minulost je konstrukcí (Grygar 2001). „Paměť je vždy aktuální“ (Nora 1996:41).Vychází 
z určitého společenství, jež stmeluje. „/…/ stává se principem a tajemstvím identity“ (Nora 
1996: 52). Ke svému tematizování potřebuje symboly, které odkazují buď k minulosti anebo 
k tradici. Z tohoto pohledu se můžeme dívat na minulost jako na nástroj symbolického 
konstruování společnosti. Ve své práci vycházím ze stejného předpokladu jako Jakub Grygar, 
a to, že pokud chci porozumět představě sociální reality daných aktérů, musím se zaměřit na 
události, které jim stálo za to uchovat si v paměti.  

 

2.1.3. Socioekonomické vazby 

 
Socioekonomické vazby je možno zkoumat různými způsoby. Lze k nim přistupovat 

z pohledu formálních organizací či neformálních vztahů. Pro svůj výzkum jsem zvolila oba 
přístupy. Formální podoba organizace a její proměny jsou zkoumány v empirické části 
v kapitole Institucionální aspekt. Neformální vztahy ve spolku analyzuji v kapitole 
Socioekonomické vazby.  
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V současné době je DS Scéna vymezena jako samostatný právní subjekt. Jedná se 
občanské sdružení, což znamená sdružení fyzických a právnických osob, které vzniká za 
účelem realizace společného zájmu. Vyznačuje se členskou základnou. Zakládající výbor 
musí mít minimálně tři členy a při registraci na Ministerstvu vnitra musí předložit žádost a 
statut sdružení (Vajdová 2005). Právní úpravu nalezneme v zákoně č. 83/1990 ve sbírce o 
sdružování občanů. Jedná se tedy o neziskovou organizaci, spadající do neziskového sektoru 
(dobrovolnický sektor, občanský sektor, nestátní sektor, třetí sektor), který je oddělen od státu 
a trhu, jehož cílovou funkcí je dosažení užitku a plnění cílů definovaných jako poslání 
organizace (Dohnalová 2006).  

Z hlediska vlivu můžeme občanskou společnost rozdělit do dvou skupin. Obě se 
vyznačují jinými tématy, kterými se zabývají, jinými typy organizací i odlišnou geografickou 
rovinou událostí. První skupina funguje v rámci národní úrovně (např. odbory a profesní 
sdružení). Druhá skupina má vliv na regionální a místní rovině (kulturní, zájmová, ekologická 
či sportovní sdružení). Z tohoto rozdělení je patrné, že spolek DS Scéna patří do druhé 
(regionální) skupiny (Vajdová 2005). 

Neziskové organizace se vyznačují institucionalizovaností, oddělením od státní 
správy, využitím potencionálních zisků na vlastní činnost, samosprávností, dobrovolností a 
veřejným prospěchem (Dohnalová 2006). 

Dobrovolnické organizace mají v českých zemích dlouholetou tradici, započatou v 19. 
století. Rozkvět či ústup těchto organizací závisel (a dle mého názoru stále závisí) na 
politických a ekonomických okolnostech (Dohnalová 2006). Jen pro představu, po rozpadu 
bachovského absolutismu se spolkový život oživil, v průběhu první světové války se zastavil, 
další rozkvět nastal se vznikem samostatného československého státu, světová krize 
znamenala útlum v této činnosti, s nástupem nacismu byly spolky rozpuštěny, po druhé 
světové válce se spolkový život opět rozvíjel a nástup komunistického režimu ho znovu 
zastavil (přesněji řečeno zásadním způsobem ovlivnil jejich formální působení, žádný spolek 
nemohl vystupovat jako samostatný právní subjekt, spolky procházely prověrkami atp.). V 80. 
letech se tato situace pozvolna mění a začínají se objevovat skupiny lidí, kteří se schází za 
určitým cílem (vznik tzv. bytových seminářů) a kteří pracují zprvu nelegálně, zčásti nebo 
zcela mimo veřejnou scénu. Šlo zvláště o ekologicky orientované spolky či skupiny lidí 
zabývajících se nedodržováním lidských práv. Po roce 1989 nastává boom v zakládání 
dobrovolnických organizací a tradice dobrovolnictví je opět oživena. Legislativní rámec je 
ustaven v roce 1990, kdy vychází zákon upravující spolčování občanů a který (s jistými 
obměnami a změnami) platí dodnes.  

Tím, že se člověk stane členem dobrovolnické organizace, se zařadí do určité 
kolektivity, ve které může vyvíjet činnost, která charakterizuje společný zájem či názor 
skupiny lidí. Jeho členství a postavení však také vyjadřuje jeho sociální pozici, možný vliv, 
moc a prestiž na veřejné dění (Grygar 2003). Aby se zajistila soudržnost skupiny, vykonávají 
se rituály, které se opakují. Mohou to být různé slavnosti, zábavy, publikační činnost samotné 
skupiny, ale i články v místních periodikách.  

Skupina nás definuje, umožňuje nám svobodně jednat, na druhé straně však může i 
naši svobodu omezovat, jelikož usměrňuje názory, které můžeme zastávat (Bauman 2007). Je 
to dáno očekáváními uvnitř skupiny, které jsou určeny cíli, prostředky, které k dosáhnutí cílů 
skupina využívá, a kritérii relevance (vymezení skupiny oproti jiným, „my“ vs. „oni“). Tento 
pocit příslušnosti ke skupině, trvalost skupiny, stejné jednání a vývoj určité struktury skupiny 
jsou základními charakteristikami sociální skupiny (Jandourek 2001). Tato skupina je tvořena 
lidmi, kteří jsou navzájem v přímé nezprostředkované interakci a komunikaci, mají blízké 
nebo shodné cíle či hodnoty, respektují vytvořené skupinové role, strukturu a normy 
skupinového života (Řezáč 1998). Neformální sociální skupiny se pak vyznačují již 
zmíněnými společnými zájmy a osobní náklonností, tím tedy odkazují k primárním skupinám, 
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které jsou určeny upevněnou jednotou (celkem) a úzkými osobními vztahy mezi členy 
navzájem. „Podstatou skupiny není podobnost či nepodobnost mezi jejími členy, ale jejich 
vzájemná závislost, vztažnost“ (Lewin podle Řezáče 1998: 159). Pro jedince má členství ve 
skupině význam, protože mu zprostředkovává působení makrosociálního prostředí, podílí se 
na dotváření sociálních rysů osobnosti, posiluje jeho sociální identitu a napomáhá 
k uspokojení sociálních potřeb. 
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3. Metodologie 
 

 
Biografický výzkum je možné užívat nejen ve výzkumu týkající se jednotlivce, ale i ve 

výzkumu zaměřeném na skupinu (Hendl 2005). V biografii je kladen důraz na rekonstrukci a 
interpretaci příběhu života informátora, či dané skupiny, respektive v mém případě příběhu 
DS Scéna. Prostřednictvím biografických narativních rozvorů s informátory a archivních 
dokumentů se pokusím rekonstruovat biografii spolku DS Scéna.  

Rozhovory jsou zaměřené na reflexi členství ve spolku, na vztah životního příběhu 
informátora a životního příběhu spolku. V takto pojatém výzkumu hledám  a zkoumám 
významy ve vyprávění, kdy vycházím ze samotných interpretací informátorů a okolností, 
které mohou tyto interpretace (tudíž i významy) ovlivnit. Jedná se např. o sociální interakce 
ve skupině nebo historický kontext apod. 

Orientující prvek v biografických vyprávěních představuje to, co informátor považuje 
za důležité (jakési body zlomu). Ty pak skládají vyprávění jak do chronologických sekvencí, 
tak do sekvencí významových (Grygar 2003). Bodové zlomy odrážejí změnu společenské 
situace a to na úrovni osobního prožitku (na úrovni biografie). Může tak dojít k upravení, či 
úplné redefinici sociální situace, anebo k posílení internalizované definici situace. 
Chronologické sekvence odkazují na časovou posloupnost. Typickými výrazy jsou „před a 
po“. To, co však dává vyprávění význam, podle čeho se informátor orientuje a co mě zajímá 
nejvíce, jsou významové sekvence.  

Z toho vyplývá další vlastnost biografií a to ta, že se musíme na vyprávění informátorů 
dívat jako na vyprávění již reflektované. Jsou neoddělitelná od sociokulturního kontextu. 
Životní dráha jednotlivce tak vyplývá ze vzájemné závislosti a interakce (Grygar 2001).  

Kromě práce s archivními dokumenty a uskutečňování narativních rozhovorů jsem 
také prováděla zúčastněné pozorování. Jako členka souboru jsem tedy aktivně participovala 
na formální i neformální činnosti souboru. Účastním se divadelních schůzí, jezdím na zájezdy 
s divadelními představeními nebo na divadelní soustředění, pomáhám při festivalech, které 
spolek DS Scéna pořádá apod. 

     
 

3.1. Vzorek 
 
Divadelní spolek DS Scéna Kralupy nad Vltavou je v současné době občanské 

sdružení, které má svou vlastní organizační strukturu, zastoupenou voleným výborem,  resp. 
předsedou, jednatelem, účetní, šéfrežisérem, produkční, maskérkou, kostymérkou, techniky a 
revizní komisí. V době vzniku, tedy v roce 1931, měl 24 členů, kterých každý rok přibývalo. 
V současné době je ve spolku oficielně 52 členů1, z toho aktivních je v průměru 30.  

Nejstaršímu členovi je devadesát let, nejmladšímu 19 let. Mužů je 21, žen 31 
(oficielně), aktivně zapojených je mužů 13 a žen 16. Mezi aktivně zapojenými členy dominuje 
generace 20 – 35 let. Starší generace se, až na výjimky, už nezapojuje. V té aktivní skupině 
převažují lidé alespoň se středoškolským vzděláním ukončeným maturitou. Téměř všichni 
bydlí, nebo alespoň bydleli větší část svého života v Kralupech nad Vltavou, či v přilehlých 
vesnicích a menších obcích. Někteří jsou v souboru již odmalička, někteří od svého dospívání 
a jiní přišli až v dospělosti.  

                                                 
1 Scéna. [online]. Dostupné z: www.kralupy.cz/scena/www/clenove.html (cit. dne 13.6.2009). 
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Výběr informátorů je založen na mém úsudku a na znalosti terénu. Jedná se tedy o 
účelový výběr (výběr úsudkem). Jelikož jsem chtěla rekonstruovat příběh spolku, vybrala 
jsem ty informátory, kteří jsou ve spolku nejdéle a které osobně znám, aby při vedení 
rozhovorů panovala uvolněná přátelská atmosféra.  

Celkem jsem provedla pět biografických narativních rozhovorů. Všechny se 
uskutečnily u informátorů doma a nikdo další nebyl přítomen, takže výpovědi nemohly být 
ovlivňovány někým dalším. Na začátku každého rozhovoru jsem představila svůj výzkum a 
informátory ubezpečila o jejich anonymitě. Ve výzkumu jsou jak pro informátory, tak pro 
další osoby, o nichž se mluví, použity pseudonymy, při jejichž volbě jsem se inspirovala 
divadelními hrami Lucerna od Aloise Jiráska a Naši furianti od Ladislava Stroupežnického.       

Prvními informátory, s kterými jsem vedla rozhovor, byli manželé, Marie Dubská a 
Filip Dubský. Každý vypovídal samostatně. Marie Dubské je 64 let. Narodila se v Kralupech 
nad Vltavou, v domě, kde bydlí a který koupila její rodina v roce 1905. Vystudovala tříletý 
obor český jazyk pro druhý stupeň na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Celý 
život se věnovala učitelské profesi. V současné době je v důchodu. V její rodině je zřetelná 
divadelní tradice. Dědeček je spoluzakladatelem Občanské vzdělávací Besedy v Kralupech 
nad Vltavou (více o tomto spolku v kapitole Historie spolku DS Scéna), kde působil i její 
strýc, otec, matka i starší sestra, má další informátorka, Františka Boušková. Členkou DS 
Scéna se stala v roce 1965. V letech 1971 – 1976 bydleli s manželem mimo Kralupy nad 
Vltavou. Mají jednoho syna.   

Filip Dubský má 68 roků. Pochází z Moravy. Vystudoval Pedagogickou fakultu 
Univerzity Karlovy, obor matematika – chemie. Jako učitel nastoupil do školy ve středních 
Čechách, kde se seznámil s nynější manželkou (vzali se po tříměsíční známosti). Přistěhoval 
se do Kralup a spolu s ní se stal v roce 1965 členem spolku DS Scéna. Divadlo hrál na 
Moravě od mládí. Jeho vyznání je římskokatolické.  

Starší sestra Marie Dubské, Františka Bušková, se narodila před 76 lety. Vystudovala 
Obchodní akademii v Praze. Je rozvedená, bezdětná a bez vyznání. Bydlí v družstevním bytě 
v Lobečku. Je v důchodu. Od mládí  do roku 1951 působila ve spolku Beseda. Poté se 
odstěhovala z Kralup do Prahy, kde pracovala jako úřednice na Ministerstvu stavebnictví. 
Později se z Prahy přesunula kvůli práci do Ústí nad Labem. Po rozvodu se v roce 1977 
vrátila zpět do Kralup. Ve stejném roce se stala členkou DS Scéna.  

Kněžně je 77 let. Narodila se ve městě poblíž Kralup nad Vltavou, ale celý život 
strávila v Kralupech nad Vltavou. Má základní vzdělání. Pracovala ve městě ve firmě 
Kaučuk. O divadlo se zajímala od mládí. Divadelní začátky jsou spojené s DS Scéna, poté 
však přešla do Besedy, kde měla větší možnosti hrát. V roce 1955 však byli s manželem 
požádáni stát se členy DS Scéna. Mají spolu dvě dcery, které také působily ve spolku. V 90. 
letech ovdověla. Nyní je v důchodu. Je bez vyznání.   

Poslední informátorkou je Klásková, vdova, která má 68 roků. Pochází z vesnice 
poblíž Poděbrad. Vystudovala dvě střední školy, Gymnázium v Poděbradech a Pedagogickou 
školu v Berouně. Celý život pracovala jako učitelka v mateřské škole. Do Kralup se 
přistěhovali s manželem v roce 1962, protože manžel získal místo na Kaučuku a díky tomu i 
byt. Členkou DS Scéna je od roku 1981. Vychovávala dvě dcery. Je ateistka. V roce 2008 se 
odstěhovala z Kralup do Prahy. Je již v důchodu. 

Kromě výše zmíněných rozhovorů jsem výzkum prováděla pomocí studia archivních 
dokumentů. Jednalo se o zápisy z členských, výborových a valných schůzí, psaných pro 
vnitřní potřeby souboru. První záznamy z jednatelské knihy spolku pochází z roku 1930. Jsou 
vedeny do roku 1960. Jsou psány ručně členem spolku. Tato jednatelská kniha je v pevné 
vazbě, na přední straně je štítek s názvem spolku DS Scéna Kralupy n./Vlt. a pojmenováním, 
že se jedná o jednatelskou knihu. Zápisy jsou čitelné, písmo krasopisné a je z nich znát 
pečlivost pisatele a význam, který přikládal své práci.  
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Od 60. let 20. století je patrná změna ve stylu psaní i nakládání se zápisy. Záznamy 
jsou psány na stroji, již nejsou v pevné vazbě, takže se stalo, že některý záznam se ztratil a 
mně se již nepovedlo ho dohledat. Někde chybí celé období. Stránky zápisů nebyly 
chronologicky srovnané, byly mezi nimi volně vložené i jiné dokumenty, jako smlouvy, 
diplomy, účty, seznamy členů, fotografie bez popisků apod. Od poloviny 90. let nejsou žádné 
zápisy ve psané podobě. Po každé schůzi se posílá zápis elektronickou poštou a jednatel si je 
v počítači ukládá.  

Pracovala jsem i s kronikami spolku DS Scéna. Je jich celkem šest, z toho jedna je 
kronikou hostujících profesionálních i amatérských souborů. Členové spolku je vedou po 
celou dobu existence až do současnosti. Kronika, začínající rokem 1931, je nejpečlivěji 
vedena. Jsou v ní popsané fotografie, plakáty zvoucí na představení, vystřižené kritiky z novin 
a vlastní komentáře. Je psána úhledným písmem, doplněná ručně malovanými obrázky. Tento 
způsob vedení kronik pomalu ustupuje, kronikáři přestávají psát vlastní komentáře nebo 
zážitky, vytrácí se ruční zdobení.  

Dalšími prameny, psané pro vnitřní potřeby souboru, se nazývají .ápověda za to 
nemůže a obsahují záznamy přeřeků a vtipných situací, které se udály během jednotlivých her. 
Byly vydávány Kulturním a společenským střediskem Vltava v Kralupech nad Vltavou. Psal 
je člen souboru. Podněty získával od herců, režisérů, ze zkoušek, představeních a zájezdů do 
jiných obcí a měst. Dochovaly se výtisky z roku 1979 a 1988 (dvě kopie). Ještě jsem měla 
k dispozici plakáty z představení, fotografie, diplomy a ocenění. 

Všechny výše zmíněné prameny byly uloženy v archivu DS Scéna, přesněji řečeno 
v několika skříních v divadelní klubovně DS Scéna. Většina současných členů o tomto 
archivu neměla ponětí. 

Ve výzkumu jsem také využila sekundární pramen audiovizuálního charakteru. V roce 
1993 uspořádal spolek DS Scéna ke 125. výročí ochotnického souboru v Kralupech nad 
Vltavou výstavu o činnosti spolku, program s názvem Prkna, co znamenají svět, ve kterém 
členové shrnuli práci souboru v letech 1968 až 1993, což doplnili hereckými ukázkami 
z jednotlivých her. Dlouholetá členka, čestná občanka Kralup Anna Lipšová2, seznámila 
diváky s historií spolku. Tato událost je nahraná na videokazetě, kterou jsem shlédla u 
manželů Dubských. Mají ji uloženou ve svém soukromém archivu. Kopii kazety jsem 
objevila i v archivu DS Scéna, kde byla uložena mezi dalšími nahrávkami z jednotlivých 
představení.    

Druhým audiovizuálním pramenem, který měla v soukromém archivu Klásková, se 
týkal činnosti spolku v letech 1995 – 2006. Obsahuje soukromé nahrávky informátorky 
z činnosti spolku, ale i reportáže, které se objevily na stanici Kralupského vysílání. Kazetu 
vytvořila Klásková sama pro vnoučata jako památku na svou práci v souboru a v Kralupském 
vysílání, kde působila jako moderátorka.   

Při psaní kapitoly Historie spolku DS Scéna jsem hlavně vycházela ze studia těchto 
pramenů a z rozhovorů s informátory. Heslovitý přehled o činnosti spolku je v knize Místopis 
českého amatérského divadla (Šrámková, Valenta 2001).  

V průběhu výzkumu jsem jezdila do Státního okresního archivu na Mělník, kde jsem 
získávala převážně informace o spolku z novin a časopisů. Ve svém soukromém archivu jsem 
měla časopisy Amatérská scéna, kde jsou recenze na představení sehrané DS Scéna na 
krajských a národních přehlídkách po roce 2000. Studovala jsem i články, které se objevily 
v místních kralupských novinách, v Kralupském zpravodaji.  
 
 
 

                                                 
2 Zde uvádím její pravé jméno, protože se jednalo o vystoupení přístupné veřejnosti.  
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3.2. Reflexe průběhu výzkumu 
 

Biografické narativní rozhovory jsem zaměřila na spolek DS Scéna a jeho reflexi 
v životě informátorů. Rozhovory trvaly v průměru hodinu. Protože jsem se s informátory 
osobně znala, probíhaly v přátelské a uvolněné atmosféře. Informátoři byli na začátku 
rozhovorů zaskočeni nahrávacím zařízením, ale po chvíli se uvolnili. Podle mě to bylo dáno 
hlavně tématem rozhovoru, které nás spojovalo a bylo nám blízké.  

Studium pramenů byl náročnější proces. Nejdříve jsem vyrazila do Státního okresního 
archivu, protože mi bylo informátory řečeno, že vše, co se týká minulosti spolku, je uloženo 
tam. Pracovnice archivu mě však velmi rychle vyvedly z omylu. Žádný fond Scéna 
neexistuje. Tak jsem tedy zapátrala v klubovně DS Scéna a zažila zděšení druhé. Prameny se 
našly, ale v takovém rozsahu, že mi to vyrazilo dech. Obávala jsem se, abych se v datech 
neutopila. Z počátku jsem se cítila ztracená, neměla ponětí, kde začít a jak. Postupem času 
jsem se do analýzy dostávala a nakonec mi bylo líto, že procházím poslední dostupný zápis ze 
schůze.  

Zúčastněné pozorování jsem, s nadsázkou řečeno, prováděla po celou dobu mého 
působení v souboru, tedy 9 let. Členové o mém výzkumu věděli od února tohoto roku, vítali 
ho a zajímali se o historii spolku. Navrhli mi, abych po zpracování získaných dat, uskutečnila 
přednášku o spolku DS Scéna. Se současným předsedou nás napadlo uskutečnit výstavu, 
informující členy i občany o dlouholeté činnosti DS Scéna. Pozitivní zpětnou vazbu jsem 
získala i od zmíněných pracovnic archivu, které mě poprosily, jestli bych po skončení 
výzkumu nepřivezla materiály a ony by je tam zaevidovaly. Vznikl by tak fond DS Scéna 
Kralupy nad Vltavou. 

Jako aktivní účastník dění ve spolku DS Scéna jsem měla ulehčený vstup do terénu, 
navozování důvěry u informátorů i ostatních členů a přístup k dokumentům. Na druhé straně 
bylo pro mě náročné udržet si odstup a nadhled výzkumníka, někdy jsem se přistihla, že 
poslouchám rozhovory jako členka s nadšeným zájmem ale bez potřebné sebereflexe jako 
badatele a reflexe výzkumu. Naštěstí jsem si to uvědomila včas. 

Analýzu písemných a nepsaných pramenů, analýzu rozhovorů, u kterých jsem použila 
tematické a  otevřené kódování včetně kategorizace,  jsem prováděla současně se sběrem dat, 
od února do května tohoto roku.   

   

3.3. Kvalita výzkumu a etika výzkumu 
 

Validitu a transparentnost kvalitativního, biografického výzkumu jsem zajistila 
použitím metodologické triangulace (Chenail 1998).  

Se získanými daty jsem zacházela svědomitě a odpovědně, respektovala jsem právo 
informátorů na soukromí stejně jako právo informátora rozhovor neposkytnout či z výzkumu 
kdykoliv odstoupit. O těchto právech jsem se předem zmínila. Žádný z nich ho nevyužil. 

Před každým rozhovorem jsem informátory seznámila s výzkumem a jeho účelem. 
Zajistila jsem ústní informovaný souhlas, týkající se nakládání s daty. Anonymita informátorů 
je zajištěna použitými pseudonymy z divadelních her. V případě, že mi před nahráváním 
rozhovoru, již sdělili citlivou informaci týkající se spolku a požádali mě, ať to nikomu 
neříkám, s těmito daty je ve výzkumu nakládáno zvláště citlivě a obezřetně, aby nikdo další 
nemohl určit, kdo je řekl.   



 17 

3.4. Historie města Kralupy nad Vltavou3 
 

 Město Kralupy nad Vltavou se nachází  asi 30km severně od Prahy. Rozkládá se na 
obou březích Vltavy. Je poměrně nové, vzniklé postupným sloučením šesti dříve 
samostatných částí – Kralup, Lobče (připojena 1920), Lobečku (připojen 1921), Mikovic 
(připojeny 1923), Minic (připojeny 1960) a Zeměch (připojeny 1986). Geograficky patří do 
regionu Podřipska, správně do okresu Mělník. 
 První písemná zmínka pochází z roku 1253. Od tohoto roku až do 19. století je obec 
Kralupy darována českým králem Václavem I. špitálu sv. Františka v Praze Na Poříčí 
(pozdějšímu řádu Křížovníků s červenou hvězdou). V 16. a 17. století bylo v Kralupech jen 
13 osedlých a v 18. století 18 usedlostí. V první polovině 19. století to bylo 22 domů s 173 
obyvateli (Stupka 2002). Ves obklopovaly ze všech stran pole, louky  a zahrady, které 
dosahovaly až k Vltavě. Sedláci tak měli na pole blízko a půda byla díky řece úrodná. Obec 
byla soběstačná, nechyběli ani řemeslníci.   
 Za počátek rozvoje a přeměny města můžeme považovat druhou polovinu 19. století. 
V letech 1845 – 1851 byla postavena železniční trať vedoucí z Prahy do Podmokel. Obytné 
části sice nezasáhla, ale v mnoha případech znesnadnila sedlákům přístupovou cestu k polím 
(Stupka 2004). Nádraží bylo v té době v Lobči (do roku 1856), jež měla v roce 1850 více 
obyvatel (225) než Kralupy (181) a byla tudíž větší. Druhá dráha vedla z Kladna do Kralup 
(tzv. buštěhradská) a třetí na severovýchod. Všichni tři stavitelé drah se dohodli na výstavbě 
nového nádraží, které fungovalo od roku 1865 do roku 1982 (kdy bylo v souvislosti 
s přestavbou železničního uzlu na jeho místě postaveno občasné nádraží). V roce 1865 se tak 
Kralupy stávají důležitým centrem pro železniční ale i říční dopravu, zvláště pro přepravu uhlí 
z Kladna. Stavbu druhé železniční buštěhradské tratě a její význam pro město charakterizuje 
Josef Stupka jako iniciaci demografických změn a impuls k novému životu obce (Stupka 
2002). Tato událost přilákala do obce mnoho podnikatelů a pracovních sil. Prvními podniky 
byly chemické továrny (např. první továrnou byla „Jordánka“ podmokelského podnikatele 
Jana Jordána), strojírny a cukrovary („První spolkový cukrovar“ nebo „Rolnický cukrovar“).  

Počet obyvatel tak stoupá a vznikají nové obytné domy. V souvislosti s rozvojem 
průmyslu můžeme vyzdvihnout nově vzniklá obytná centra: kolem původní návsi (dnešní 
Palackého náměstí) a dlouhý úzký prostor vedoucí od Hostibejku k Mikovicím (dnešní 
Přemyslova ulice).  

Další významný podnik, kralupský pivovar, byl postaven poblíž náměstí v roce 1872. 
Za 30 let od vybudování železničního uzlu se počet obyvatel samotné obce Kralupy zvýšil 
sedmkrát. První etapa přerodu v město vyvrcholila v roce 1881, kdy byly Kralupy povýšeny 
na městys a o tři roky později jim byl propůjčen městský znak. V rozvoji Kralupy neustaly a 
po zřízení kostela a farnosti (1895) je jim Františkem Josefem I. udělen statut města (1902), 
které má v té době již 4 722 obyvatel, rozvíjející se průmysl, vlastní kostel a hřbitov, policii a 
školy. 
 Díky průmyslu ale i liberálnějšímu politickému životu (1867 zákon o spolkovém a 
spolčovacím právu) se spolkový život v Kralupech rozvíjel opravdu činorodě. Pro představu 
jmenuji některé organizační aktivity: ochotnický divadelní spolek Mravenec a Vltavan, 
Řemeslnicko – živnostenská beseda, Řemeslnicko – čtenářská beseda (předsedou byl čestný 
občan Kralup Antonín Boruta, dědeček Jaroslava Seiferta; položila základy pro současnou 
Městskou knihovnu), Spolek vzájemně se podporujících dělníků, Sbor dobrovolných hasičů, 
česká obec sokolská (členové si postavili vlastní tělocvičnu, „sokolovnu“, která byla v roce 

                                                 
3 Pro lepší orientaci je vhodné používat mapku Kralup nad Vltavou, viz Příloha I. 
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1920 přejmenována na kino „Sokol“), Občanský vzdělávací spolek Beseda v Lobečku (1903 – 
1963). 
 Ve třetí etapě rozvoje města vznikají instituce státní, soudní a finanční správy. Díky 
tomu se Kralupy mohou stát roku 1913 centrem okresu, byly jím do roku 1960. První světová 
válka zastihla šest tisíc obyvatel v hospodářském, kulturním a demografickém rozkvětu 
(Stupka 2002). Z kralupského okresu odešlo na frontu sedm tisíc mužů. Pro raněné vojáky byl 
zřízen lazaret, v kralupské sokolovně a v hotelu Slavie. Z této války se už nevrátilo 153 muži.  

Období první republiky znamenalo pro město další růst průmyslového odvětví a 
celkové společenské úrovně. Pozornost se soustředila na infrastrukturu, inženýrské sítě, 
osvětlení a dopravu. V roce 1928 byl otevřen nový most, spojující oba břehy Vltavy. Přepravu 
na druhý břeh zajišťoval do té doby pouze přívoz. Most T. G. Masaryka je technickou 
památkou. V roce 1923 byla zahájena výuka kralupského gymnázia, které o sedm let později 
dostalo svou vlastní budovu, ve které se nachází dodnes. 
 Konec 30. let znamenal nejistotu pro občany ve všech českých městech. Po zabrání 
pohraničí prchají jeho čeští obyvatelé do vnitrozemí a hledají azyl v jiných městech. Nejinak 
tomu bylo i v Kralupech. Místní občané jim ho poskytli (Stupka 2008). Po vyhlášení 
protektorátu si pak Němci pro sebe zabírají kralupskou školu na Komenského náměstí, kde 
zřizují vojenská kasárna  a sportovní letiště v Lobečku, které bylo vybudováno v roce 1937. 
Staví na vyvýšeninách palebná postavení. V roce 1942 odjíždí první transporty kralupských 
Židů do Terezína. Ke konci války si Němci zabírají i hotel Slavie. Závěr druhé světové války 
představoval pro Kralupy katastrofu, jelikož dne 22. 3. 1945 byla kralupská rafinerie 
minerálních olejů („Petrolejka“, vybudovaná ke konci 19. století) cílem náletu spojenců. Na 
Kralupy zaútočilo 145 letadel, celkem shodily na město 296 tun pětisetliberních bomb. 
„Kralupy se tak staly nejvíce poškozeným městem v Čechách během války“ (Stupka 2002: 95). 
Během půlhodinového náletu přišlo o život 145 mužů, žen a dětí. Pamětní deska obětem 
náletu byla umístěna na kralupský kostel až v roce 2000.  
 Další ránu pro Kralupy představovala ničivá povodeň v roce 1947, která zaplavila 
střed města s byty, obchody a živnostmi (např. pekařství „U Hrdinů“, kino „Elektra“ i vedle 
stojící pošta). 
 Únorové události zasáhly samozřejmě i Kralupy nad Vltavou. Sedláci byli vystěhováni 
(vyvlastněni). „A staletý vztah sedláků  k půdě byl navždy přerván“ (Stupka 2002: 104). 
Začíná kolektivizace a kontrola spolkového života, která spočívala v rušení spolků (Sokol, 
Junák) a omezení svobodného společenského života vůbec. Kino Elektra se mění na Dům 
osvěty, zaměstnanci přechází do kina Sokol, (později přejmenovaného na kino Střed). Tradice 
spolků z 19. století je přetrhána.  
 V padesátých, šedesátých a sedmdesátých letech se razantně proměňuje podoba celého 
města. Zahajuje se výstavba závodu na výrobu syntetického kaučuku (1958) a rafinérie ropy 
(1975). Sportovní letiště v Lobečku musí těmto budovatelským záměrům ustoupit. 
V souvislosti s novými podniky a tedy potřebou budoucích zaměstnanců se Kralupy rozrůstají 
o nová paneláková sídliště. Tento sídlištní fenomén je v socialistických zemích spojen se 
čtyřmi vzájemně propojenými faktory. Jsou to socialistická a bytová politika, aplikace a 
specifická interpretace koncepcí moderní architektury a urbanismu, soubor myšlenek 
označovaného jako zásady  socialistické kultury a vývoj stavebních technologií (Horská, 
Maur, Musil 2002).  Město se snaží zajistit obyvatelům občanskou vybavenost (staví se 
Kulturní a společenské středisko Vltava v Lobečku (dále KaSS Vltava) s víceúčelovým sálem 
a kinem pro pořádání divadelních či hudebních představení, na taneční a plesy, letní 
koupaliště, základní škola a zimní stadion v Lobečku, sportovní hala s krytým bazénem na 
nově vzniklém sídlišti Cukrovar aj.). Lobeček se tak poprvé stává centrem Kralup, centrem 
společenského dění. Podle dobového hodnocení se „město omladilo, jako by Kaučuk – stavba 
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mládeže – si trvale ponechal kolem sebe mládí“ (Novotný 1975: 108). Při Závodním klubu 
ROH Kaučuk vznikl divadelní soubor nazývaný Bez Boudy, protože neměl stálé jeviště. 

Bytová výstavba, započatá v roce 1958, začala v Lobečku. Stará zástavba ustoupila 
hlavní komunikaci (např. byla zbourána budova Občanské vzdělávací Besedy) a stavbě 
panelových domů. Části vilových čtvrtí byly bourány. Postupně se výstavba přesunula i na 
levý břeh Vltavy (sídliště Hůrka, V Zátiší, Lobeč), kde také musely starší vilové domy ale i 
podniky (např. Cukrovar) ustoupit nové výstavbě. „Kralupy nad Vltavou jsou jedním 
z nejméně sourodých měst v Čechách“ (Kuča 1998: 151). Mnoho pracujících, kteří pomáhali 
při stavbě Kaučuku, tu zůstali a řada dalších lidí se sem stěhovala, protože se jim tu naskytla 
možnost nejen pracovat, ale také bydlet, což byl v té době rozhodující faktor, jelikož se stát 
v té době nacházel v bytové krizi. „Kralupy ztrácejí svůj maloměstský ráz a urbanisticky 
směřují k uniformitě dalších podobných měst“ (Stupka 2002: 107).     

V následujících letech se Kaučuk rozrůstá o další odvětví a výrobny. Dochází 
k přeměně železničního mostu a nádraží. Staví se hotel Sport v ulici U Cukrovaru, jeho stavba 
je však dokončena až v roce 1990, po dlouhých 14ti letech (to nebyla ojedinělá situace 
„dlouhého budování“, podobné to bylo i např. s telekomunikační budovou, kterou trvalo 
postavit 13 let). „Kralupy nad Vltavou se z úhledného maloměsta staly v šedesátých letech 
obětí bolševické „restrukturalizace“, přinášející devastaci nejen stávajících domků, ale 
především, tak jako v jiných oblastech, devastaci duševní. Tisíce lidí, přilákaných stavbou 
socialismu, si dosud, ani po třech desítkách let, nezvykly na to, že zde mají domov. Stále ještě 
považují město jen za přestupní stanici na cestě „za lepším“. Toto je pravděpodobně největší 
problém města vůbec“ (Slabyhoudek in: Kralupy nad Vltavou). Během doby trvání výstavby 
(1950 až 1980) se zvýšil počet obyvatel o neuvěřitelných šest tisíc4 (Program sociálního a 
městského rozvoje 2006). 

Po roce 1989  byl v prvních svobodných městských volbách zvolen starostou 
kralupský rodák Mgr. Pavel Rynt. Od roku 1991 dochází k restitucím a privatizacím. Sčítání 
lidu v tomto roce ukázalo stav obyvatelstva. Kralupy měly 17 918 občanů. Bylo zřízeno 
Městské muzeum, kino Vltava přešlo pod KaSS Vltava (předtím spadalo pod Městský úřad, 
resp. pod Městský národní výbor), kino Střed bylo zrušeno a budova byla vrácena původnímu 
majiteli, sokolské jednotě. Dvořákovo gymnázium se rozrostlo o čtyřletou obchodní akademii. 
Roku 1993 byla schválena stavba ropovodu z bavorského Ingolstadtu do Kralup. Starosta 
Rynt se snažil o získání kontaktů se zahraničím, což se mu také podařilo. V roce 1991 se 
podepsala smlouva o vzájemném přátelství mezi Kralupami a francouzským městem Banyuls-
sur-Mer (postupně byla podepsána i s dalšími městy: 1992 Ikast v Dánsku, 1996 
Henningsdorf v Německu – tato smlouva byla obnovena, protože docházelo ke spolupráci i za 
ČSSR, 1997 Komárno na Slovensku a 2006 Šabac v Srbsku). Kaučuk se stal akciovou 
společností (později se stal součástí koncernu Unipetrol, a.s. společně se závody Chemopetrol, 
a.s., Benzina, a.s. a Česká rafinérská, a.s.). Lihovar a Vitana se modernizují. Spolkový život 
opět pomalu ožívá. Kralupy mají od roku 1995 vlastní televizní stanici, Kralupské televizní 
vysílání.  

Problémem, který musí řešit i nové vedení v čele se starostou Petrem Holečkem 
(zvolen roku 2006), je neúnosná dopravní situace. Pro názornost uvedu, že městem projede 
denně zhruba 14 000 vozidel. Přitom je ve městě jediný most spojující oba břehy. Obchvat je 
stále v řešení již od 90. let. Za mírné zlepšení se může považovat otevření betonové lávky pro 
pěší a cyklisty vedle mostu v roce 1996. 

Třetí tisíciletí znamená pro město další hospodářský a stavební rozvoj. Tak např. se 
zrekonstruovalo kino Vltava a rozšiřuje se počet bytů v nových lokalitách. Sčítání lidu 
ukázalo z roku 2001, že v Kralupech má trvalé bydliště 17.316 obyvatel (Program sociálního 
                                                 
4 1950: 10.558 obyvatel, 1961: 11.629 obyvatel, 1970: 14898 obyvatel, 1980: 16.850 obyvatel (Program 
sociálního a městského rozvoje 2006). 
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a městského rozvoje 2006). Město vybudovalo stezky pro pěší a cyklisty, zrekonstruovalo 
silnice, zaznamenal se nárůst podnikatelských aktivit i ploch městské zeleně. Čistota ovzduší 
je pravidelně kontrolována. „Kralupy stále více plní svou úlohu průmyslového, kulturního i 
sportovního města“ (Stupka 2002: 156).   

 
Pro lepší orientaci v empirické části, týkající se výzkumu DS Scéna, je na tomto místě 

vhodné stručně popsat historii kralupských kin, které svým prostorem vyhovovaly i pořádání 
divadelních představení. 

Během 1. světové války fungovalo v Kralupech kino Elektra, někdy též nazýváno kino 
Čechura podle svého majitele, Josefa Čechury (Stupka 2003). V roce 1920 dokončila 
Sokolská jednota rekonstrukci své tělocvičny, a tím vzniklo v Kralupech druhé kino, Sokol. 
Během 2. světové války byl Sokol zakázán a kino Sokol bylo přejmenováno na kino Viktoria, 
jež fungovalo po celou dobu války. Po válce se hrálo pouze v kině Elektra, protože Jednota 
Sokol svůj nazpět získaný objekt vyklidila a používala opět jako tělocvičnu pro nácvik 
Všesokolského sletu. Povodeň v roce 1947 zasáhla obě kina, kino Elektra však bylo zničeno 
mnohem více. Soukromým majetkem byla obě kina do roku 1949, než došlo ke znárodnění, a 
z kina Elektra se stalo centrum Okresního osvětového domu a v prostorách Sokolské jednoty 
bylo znovu zprovozněno kino s názvem Střed (nápis je na budově patrný dodnes). Kina od té 
chvíle spadala pod Československý státní film. Později bylo kino Elektra zrušeno. 

Poté Městský národní výbor v roce 1957 přebírá pod svou správu kino Střed a později 
jej dává do správy KaSS Vltava, kde je až do roku 1991. V roce 1965 v souvislosti 
s výstavbou se otevírá v Lobečku nové kino Vltava, jejímž správcem je také Městský národní 
výbor do roku 1991 (poté je kino dáno do správy KaSS Vltava, kde je dosud). Sokolská 
jednota získává zpět svou budovu roku 1994.  
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3.5. Vývoj amatérského divadla 
 

 Amatérské divadlo (někdy také neprofesionální divadlo) je na našem území tradiční a 
je jednou z nejstarších občanských aktivit (Šrámková 2004). Na amatérské divadlo se 
můžeme dívat z hlediska jeho různých funkcí. Funkce sociální spočívá v tom, že 
v amatérských spolcích spolupracují lidé z různých společenských vrstev, kteří získávají 
prostředky na nejrůznější veřejně prospěšné cíle. Dalšími funkcemi, jež tato oblast 
volnočasových aktivit obsahuje, jsou relaxační, výchovná, vzdělávací či terapeutická.  
 Formování amatérského divadla probíhalo od sklonku 12. století až do poloviny 18. 
století a šlo v ruku v ruce s diferenciací profesionálního a neprofesionálního divadla (v 
současné době jsou důležitá dvě kritéria pro rozdělení profesionálního a neprofesionálního 
divadla, a to honorování za práci  a zaměstnanecký statut tvůrců divadla). Toto období 
bychom mohli nazvat přípravnou fází neprofesionálního divadla v českých zemích 
(Sochorová 1998).  

Tendence, jež se projevuje v celé Evropě v druhé polovině 18. století, můžeme 
charakterizovat jako nebývalý rozmach neprofesionálního divadla, na němž se podílejí 
měšťanské a vzdělanější vrstvy obyvatelstva. Poskytovalo totiž nejen zábavu, ale  bylo i 
místem sílícího národního hnutí, které jeho členy spojovalo, posilovalo jejich národní vědomí 
a napomáhalo k rozvoji českého jazyka (Černý 1998). Tento trend byl způsoben nemožností 
se aktivně podílet na politice habsburské říše (to trvalo do poloviny 19. století). V českých 
zemích vzniká výjimečný fenomén, čímž je tzv. sousedské divadlo jako zvláštní případ 
divadla lidového. V této době se rodí ochotnické divadlo, které však od začátku své existence 
musí překonávat různé překážky (např. dvorský dekret z roku 1801, který zakazoval 
představení hraná ochotníky, museli proto žádat o výjimku). Osvobozena od tohoto nařízení 
byla tzv. domácí divadla, která představovala legální formu neveřejného divadla, protože se 
představení hrála pro okruh známých a přátel. V těchto podmínkách tvořilo neprofesionální 
divadlo do první poloviny 19. století.  
 V době národního obrození v českých zemích představovala důležitou formující 
změnu pro ochotnické divadlo, kdy církev přestávala mít vliv na představení ochotníků. 
Divadlo se uvolnilo z církevního kalendáře (tzn. divadelní hry se již nemusely odehrávat 
pouze v rámci předepsaných církevních svátků). Tím vzrostl počet představení. Hereckou 
základnu tvořili drobní měšťané. V čele souboru byli měšťané zámožnější, kteří divadlo 
podporovali, a spolu s inteligencí je můžeme nazvat patrony českého ochotnického divadla. 
Toto období též můžeme charakterizovat dobovým přesvědčením „kdo je vlastenec, musí mít 
něco společného s divadlem“ (Černý 1998: 48). Pro obyvatelstvo představovala divadelní hra 
událost. Byla to možnost jak projevit své češství. V hledišti bychom nalezli měšťany a 
inteligenci.  
 Druhou polovinu 19. století je možné popsat jako přibližování se celoevropskému 
kontextu. Divadelní činnosti se už nevěnovali jen měšťané a inteligence, ale zapojilo se i 
dělnictvo, které mohlo poprvé v ochotnických souborech pocítit společenskou rovnost 
(Klosová 1998). Po obnově občanských svobod, včetně spolčovacího práva v roce 1861, 
nastal rozkvět ochotnických spolků, které, hlavně na venkově, šířily divadelní kulturu a 
občanskou výchovu herců i diváků. Neopomněly žádnou vrstvu společnosti. Ochotnické 
divadlo se zlegalizovalo a začíná se také profilovat podle toho, jaké  sociální vrstvy v souboru 
hrají a pro koho. Tak od konce 60. let můžeme hovořit o počátcích dělnického ochotnického 
hnutí, jehož aktéři zakládají dělnické vzdělávací spolky, tzv. besedy.  
 Příjmy z divadelních představení používali ochotníci na stavbu městských divadel, 
stálých jevišť či je vybavovali kvalitnější jevištní technikou. Část získaných finančních 
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prostředků věnovali na dobročinné účely. V této době byly nejčastější sbírky na stavbu 
Národního divadla v Praze, na jehož počest organizovali divadelní představení a zábavy 
 Tendence organizování amatérského divadla vrcholí v roce 1886, kdy je založena 
Ústřední matice divadelních ochotníků českoslovanských (ÚMDOČ), která napomáhala 
rozvoji amatérského divadla tím, že vydávala odborné publikace, školila či jinak podporovala 
dramatickou produkci. „Ve většině měst v českých zemích se upevňovala hegemonie českého 
obyvatelstva rozsáhlými hospodářskými, sociálními a kulturními akcemi, jež do značné míry 
suplovaly politickou aktivitu občanů. Z kulturní potřeby českých měst byla vystavěna i řada 
víceúčelových národních či dělnických domů a sokoloven se stálými jevišti a divadelními 
sály“ (Šrámková 2004: 20). Dochází k další diferenciaci ochotnického divadla, což bylo 
odrazem širšího společenského diferenciačního procesu, jak na straně členské základny, tak i 
diváků. Tuto oblast opouští inteligence a měšťanští patroni. Do popředí se dostává dělnictvo a 
studentstvo. Roku 1911 byl založen Svaz dělnických divadelních ochotníků českoslovanských 
(DDOČ). Činnost obou organizací během první světové války ustala.  
 Za první republiky již byla vyvinutá rozsáhlá síť ochotnického divadelnictví, kterou 
bylo možno rozlišit druhově, sociálně a částečně i svým divadelním programem. Ve znovu 
obnovené ÚMDOČ bylo ve 30. letech evidováno 90 000 členů. Divadelní soubory byly 
vedené také v rámci sportovních organizací (Sokol, Orel, DTJ aj.), hasičských sborů či 
náboženských organizacích (Scherl 1998). V roce 1931 začal první ročník festivalu 
amatérského divadla Jiráskův Hronov, nejvýznamnější a nejprestižnější přehlídka, která se 
každoročně koná dodnes a která se pyšní svou výjimečností i v zahraničí.  
 Během nacistické okupace hrálo amatérské divadlo zásadní roli v boji o uchování 
národní identity. Z odporu k okupaci soubory zaznamenaly příliv nových členů (zejména 
mladých, což se však potom odrazilo v generačním rozporu v souborech: tradice vs. nové 
umělecké vyjádření) a projevily „větší životaschopnost než kdy předtím“ (Šrámková 2004: 
21). Zároveň ovšem je patrný pokles souborů z důvodu zákazu činnosti Němci. Tak na 
začátku protektorátu působilo na českém území 7000 ochotnických souborů, v polovině roku 
1941 to již byly však jen necelé tři tisíce. Zbylé soubory musely žádat o povolení na svá 
představení. Nacisté však nedokázaly zcela potlačit divadlo jako takové, tudíž můžeme 
v tomto období mluvit o jeho významné společenské funkci. 
 Konec druhé světové války znamenal vznik řady spolků v pohraničních oblastech. 
Premiéry se chystaly na září a hlavně 28.října. Současně se vznikem nových spolků však 
zanikala spousta tradičních souborů. „/…/ v souborech se odrážel neklid daný změněnou 
společenskou a politickou situací“ (Šrámková 2004: 21). Zlomem se stal rok 1948, kdy se 
dramaturgie v amatérských spolcích stala kulturně politickou záležitostí (např. byl napsán 
seznam sta doporučených titulů). V roce 1950 byla v rámci tzv. soběslavského plánu, který 
změnil organizační strukturu českého ochotnictví, zrušena ÚMDOČ, souborům byla odebrána 
právní subjektivita a právo hospodařit se svým majetkem. „Mnohde staré vedení souboru 
raději uspořádalo nákladný večírek na rozloučenou, než by peníze odevzdalo závodnímu 
klubu či výboru“ (Černíková – Drobná 1998: 181). Soubor mohl fungovat pouze v rámci 
nějaké národní sítě (např. Národní fronta, Městské osvětové besedy, SSM apod.). Výsledkem 
bylo, že počet souborů poklesl, některé byly násilně zrušeny, jiné kriminalizovány. 
Zpolitizování se nevyhnul ani Jiráskův Hronov. Vzniká zařízení ministerstva školství a 
kultury Ústředí lidové tvořivosti, později známo jako Ústřední dům lidové umělecké 
tvořivosti. Přínos ochotnických souborů byl spatřován v počtu odpracovaných hodin a 
v pracovních závazcích, jelikož „ten, kdo je vzorem na pracovišti, je dobrý i na jevišti“ 
(Černíková – Drobná 1998: 188). 
 Navzdory všemu se daří v 50. a 60. letech vylepšovat podobu odborné pomoci 
(Černíková – Drobná 1998). V roce 1955 se začíná vydávat časopis Ochotnické divadlo, které 
se v roce 1964 přejmenovává na Amatérskou scénu, což souviselo se sílící diskusí o pojmu 
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ochotnické divadlo. Prosazoval se spíše pojem amatérské divadlo, protože zachycoval širší 
oblast působnosti. Časopis Amatérská scéna je vydáván dodnes.  
 Opatření5 v době normalizace se nevyhnula ani amatérské divadelní oblasti. Podle 
prof. Jana Císaře, bývalého vedoucí katedry kritiky a teorie na DAMU, můžeme toto období 
chápat jako čas paradoxů (Císař 1998). Stát se sice snažil získat pod kontrolu veškeré aktivity 
občanů týkající se veřejného života, řadě členů byla zakázána činnost, došlo opět 
k dramaturgickému omezení a kriminalizaci amatérů, nepodařilo se mu však v tomto duchu 
vybudovat dokonale fungující systém. Díky „osvíceným“ metodikům v krajských a okresních 
kulturních střediscích se dařilo podporovat i ty soubory, které se odkláněly od oficiálně 
stanovených cílů a programů. Mezi další paradox bychom mohli zařadit i různé soutěže 
vyhlášené k různým výročím samotnými soubory, nejčastěji se sovětskou tématikou. „To byly 
„dobové tance“, které se v mnoha případech proměnily v osvědčenou síť různých triků a fint, 
jimiž se různé přehlídky chránily před rušivými zásahy „shora“, a proto navenek stavěly na 
odiv svou „ideologicko-politickou“ oddanost, aby uvnitř o to více mohly věnovat pozornost 
divadlu“ (Císař 1998: 297). 

Ve srovnání s postihy v profesionální oblasti byla amatérská scéna do značné míry 
ušetřena, a proto se do ní uchylovali profesionálové, kteří se nemohli z politických či jiných 
důvodů realizovat podle svých představ a zkušeností (např. V. Martinec, J. Bednárik, J. A. 
Pitínský a další). V osmdesátých letech sílí důraz na vzdělávání amatérů, do popředí zájmu 
teatrologů se dostává časopis Amatérská scéna, protože byl méně cenzurovaný (a také kvůli 
tomu, že v 70. letech byly zrušeny ostatní divadelní časopisy). Velkým pokrokem byl však 
v té době změněný přístup k činohernímu divadlu pro děti. Výraznou osobou byla tehdy Eva 
Machková, které se podařilo pozvednout úroveň divadla pro děti a uspořádat 1. národní 
přehlídku pro děti, která se konala právě v Kralupech nad Vltavou. „Pro historii amatérského 
divadla pro děti je to okamžik velice důležitý“ (Urbanová 1998: 274). 
 A co znamenal pro amatérské divadelní soubory rok 1989? Profesor Jan Císař 
okomentoval novou situaci slovy: „/…/ české amatérské divadlo vstoupilo do roku nula“ 
(Lázňovská 1998: 361). Zdálo se totiž, že v nově uspořádané svobodné společnosti ztrácí tato 
občanská aktivita smysl. Nebylo již o čem a proč hrát. Navíc se spousta osobností 
(profesionálů) mohla vrátit a začít pracovat na profesionální úrovni. Rozpadla se tzv. 
zřizovatelská síť a soubory musely hledat novou existenční formu. V té době zaniklo asi 40% 
souborů. Ostatní během tří až pěti let krizi překonaly a zaznamenaly příliv nových mladých 
lidí, což se projevilo zvýšenou aktivitou i vznikem nových institucí, zabývajících se 
amatérským divadlem. Vyjasnila se i otázka financování amatérských aktivit ze strany státu 
(např. grantová řízení) a hlavně se proměnily vztahy městských a obecních samospráv 
k amatérskému divadlo. Zastupitelé pochopili význam této činnosti pro prestiž místa i jeho 
nezastupitelnost ve společenském životě a místní kultuře.     

                                                 
5 Např. Konsolidační plán ministerstva kultury formulující zásady rozvoje zájmové umělecké činnosti a 
zdůrazňující roli národních výborů při zřizování a řízení odborných zařízení (Císař 1998). 
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3.6. Historie spolku DS Scéna6     
 

 Divadelní amatérský spolek Scéna v Kralupech nad Vltavou navazuje na kralupskou 
tradici amatérského divadla: 1867 založen Čtenářsko – divadelní spolek (Místopis českého 
amatérského divadla 2001).  

Během následujících let vznikla řada jiných souborů. Divadelní spolek Mravenec 
(1868) a Divadelní spolek Vltavan (1869) se později sloučily a vytvořily Řemeslnicko – 
čtenářskou besedu. Roku 1907 se část členů odštěpila a založila vlastní soubor Divadelní 
jednota Želenský. Roku 1913 vzniká Ochotnická jednota Tyl7. V letech 1903 až 1963 působí 
v Lobečku Občanský vzdělávací a podpůrný spolek Beseda (v Kralupech známý zkráceně 
jako Beseda). Nárůst divadelních souborů spojený s celorepublikovým trendem v oblasti 
amatérského divadla je patrný po roce 1918 (Scherl 1998). „Kralupský ochotnický život totiž 
vždycky trpěl značnou roztříštěností. Z několika spolků, které tu hrály současně za prvé 
republiky, měla /…/ větší význam ještě „Osvěta“ v Mikovicích a „Beseda“ v Lobečku“8 
(Špecinger 1956:4).  

Vznik Scény je spojen s osudem jiného divadelního souboru. 19.11.1930 se členové 
Divadelního odboru Sokol rozhodli tento odbor rozpustit a založit nový samostatný Divadelní 
spolek Scéna. Důvod pro toto rozhodnutí je zaznamenán v jednatelské knize Scény. Členové 
se cítili být omezováni vedením Sokola, chyběla jim dostatečná podpora a vadili jim zásahy 
do programů9. Stanovy tohoto spolku byly schváleny Zemským úřadem. Ustavující schůzi 
dne 19.11.1930 předcházela pracovní schůze 16.11. První členská schůze v historii Scény se 
konala 13.1. 1931, kde bylo přítomno 24 členů. Za prvního zakládajícího člena je považován 
p. Hrdina (majitel místního pekařství), jenž věnoval nově vzniklému spolku kroniku. 
Předsedou se stal ing. Mareš a jednatelem V. Stejskal. Schůze se konala v někdejším sále 
v Pivovaře, který také sloužil (formou pronájmu) jako víceúčelový sál na divadelní 
představení či taneční zábavy.  

Představení se konala v pronajatém sálu Bia Sokol. Jednalo se o zakoupení jeviště 
Sokola. Vhledem k vysokým nákladům se od tohoto záměru však ustoupilo (nepodařilo se jim 
splatit celou částku). Další debaty se týkají postavení stabilního jeviště v Pivovaře. Kvůli 
nezájmu majitele o jednání je však tento plán nerealizovatelný. Opět se tedy hraje 
v zapůjčeném sále Bia Sokol.   
 V roce 1940 dochází ke sloučení DS Scéna a OJ Tyl10. Vzniklo tak Sdružení 
divadelních ochotníků (dále SDO). Zachovaly se nejen zápisy ze schůzí Scény, ale i Tyla a 
leták, oznamující toto sloučení, který byl vytvořen za účelem informování občanů Kralup o 
tomto rozhodnutí. Představení se konala v sálu hotelu Slavie11, který byl však v roce 1943 
zabrán Němci. Sdružení je tak bez stálého prostoru ke hraní. Členové se mohou vrátit zpět do 
Slavie až po rekonstrukci poškozeného objektu v roce 1946, kde hrají do roku 1951. 

                                                 
6 Pro lepší orientaci je vhodné používat mapku Kralup nad Vltavou, viz Příloha I. 
7 Účetní kniha OJ Tyl (1913 – 1924): Archiv DS Scéna Kralupy nad Vltavou. Literatura, věnující se historii 
amatérského divadla v Kralupech nad Vltavou, ze které jsem čerpala, uvádí rok 1914. Dochované záznamy 
z účetní knihy OJ Tyl však uvádí záznamy o sehraných představeních již v roce 1913. Srov. Špecinger (1956), 
Šrámková, Valenta  (2001), Tyl. [online]. Dostupné z: www.amaterskedivadlo.cz/main.php?data=geo&id=982 
(cit. dne 14.6.2009).    
8 Další soubory fungující v době republiky byly Divadelní odbor Sokola, Divadelní soubor  Spolku     
dobrovolných hasičů, odbor Dělnické tělovýchovné jednoty, Organizace československé mládeže socialistické.  
9 Scéna v Kralupech n/Vlt. Jednatelská kniha (1930 – 1960): Archiv DS Scéna Kralupy nad Vltavou. 
10 Účetní kniha OJ Tyl (1913 – 1955): Archiv DS Scéna Kralupy nad Vltavou.  
Scéna v Kralupech n/Vlt. Jednatelská kniha (1930 – 1960): Archiv DS Scéna Kralupy nad Vltavou. 
11 Z rozhovoru s Kněžnou (77 let, v DS Scéna od roku 1955, bydliště Kralupy nad Vltavou), 22.3.2009. 
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 V roce 1950 důsledkem tzv. soběslavského plánu v rámci reorganizace veřejného 
života v komunistickém Československu se musí SDO stát součástí národní organizace. 
V Kralupech nad Vltavou tak vzniká Okresní osvětový dům (po roce 1960 přejmenován na 
Městskou osvětovou besedu), SDO se stává členem této instituce, která střežila veškerý 
společenský život ve městě a jeho okolí, a formálně SDO zaniká. Členové získávají nový 
prostor v kinu Elektra, které se stává centrem Okresního osvětového domu. Roku 1956 je na 
návrh jednatele Stejskala odhlasován původní název „Scéna“12.  
 V důsledku výstavby v Lobečku byl mj. zničen hostinec U Koruny situovaný přímo na 
návsi u vltavského pobřeží. Hostinec, který byl později přejmenován na Besedu, sloužil jako 
schůzovní místnost i divadelní sál Občanské vzdělávací a podpůrné Besedy13. V roce 1963 je 
tedy tato budova zbourána a členové Besedy přechází do DS Scéna. Při Závodním klubu ROH 
Kaučuk vznikl divadelní soubor Bez Boudy, který se později kvůli nevyhovujícím 
existenčním podmínkám (členové neměli stálý prostor ke hraní) spojil s DS Scéna. V roce 
1965, přesně 9. května, se v Kralupech nad Vltavou v Lobečku otevírá nové Kulturní a 
společenské středisko Vltava (dále KaSS Vltava). Veškerá činnost Městské osvětové besedy 
je převedena pod KaSS Vltava. DS Scéna se tak stává hlavním divadelním souborem KaSS 
Vltava. Prostory jsou však nevyhovující pro interní záležitosti spolku (schůze apod.), ale i 
z technických důvodů (nedostatek místa pro divadelní kulisy)14. V roce 1974 se členům 
podařilo v rámci akce vyhlášené městem (Akce Z) zahájit stavbu kulisárny, která trvala do 
roku 197615. Na pozemku KaSS Vltava si postavili budovu sloužící jako sklad kulis s další 
místností, která sloužila členům ke schůzím a neformálním setkání. V osmdesátých letech 
dochází ještě k přístavbě, místnost na schůze je rozšířena, a tak mohli členové ve své 
klubovně zkoušet a pořádat tématické večery. 
 Po roce 1989, shodně s vývojem národní amatérské scény (Lázňovská 1998), se 
činnost jakoby zastavila16. Řešila se existenční forma souboru. Roku 1993 je ustanoveno 
občanské sdružení DS Scéna17. Stává se tak samostatným právním subjektem. Vybudovanou 
klubovnu se snaží získat do svého vlastnictví (do té doby patřila KaSS Vltava). Roku 1997 
získává od města smlouvu o výpůjčce na deset let za symbolickou korunu ročně. Smlouva 
byla v roce 2007 obnovena. 
 Konec osmdesátých a první polovina devadesátých let znamenaly pro soubor příliv 
mladých. Většina z nich je tam dodnes. V roce 2001 uspořádali festival amatérského divadla 
Za Vodou (sami ho nazvali „První divadelní pokus“18) v Kralupech nad Vltavou. O dva roky 
později, tedy v roce 2003, zahájili novou divadelní sezónu podzimní přehlídkou Tyjátjátra. 
Oba festivaly se konají dodnes. Klubovnu upravili na malé divadlo, kde sami hrají anebo zvou 
hostující soubory, amatéry i profesionály.   
 Členové navazují na práci předchozích generací, která se od roku 1945 pravidelně 
účastnila soutěží, krajských a národních přehlídek i festivalů v zahraničí (1983 Komárno, 
1995 Bratislava, 2008 Rakvere v Estonsku), pořádala večery s poezií a vážnou hudbou, 
vánoční a velikonoční večery s tématickým programem (tyto večery se od 21. století již 
nekonají) či divadelní plesy. Současní členové zkoušejí nové hry pro děti i dospělé, také 
pořádají divadelní plesy, maškarní pro děti, jezdí s představeními na zájezdy, festivaly nebo 

                                                 
12 Scéna v Kralupech n/Vlt. Jednatelská kniha (1930 – 1960): Archiv DS Scéna Kralupy nad Vltavou. 
13 Z rozhovoru s Františkou Buškovou (76 let, v DS Scéna od roku 1977, 1951 – 1977 bydliště v Praze a v Ústí 
nad Labem), 7.4.2009. 
14 Z rozhovoru s Filipem Dubským (68 let, v DS Scéna od roku 1965, 1971 – 1976 bydliště na Mělníku), 
19.3.2009. 
15 Komplexní zpráva pro vedení souboru „Scéna“ o výstavbě skladu kulis v akci „Z“ č. akce 206-122: Archiv DS 
Scéna Kralupy nad Vltavou. 
16 Z rozhovorů s Marií Dubskou, Filipem Dubským, Kněžnou, Kláskovou a Františkou Buškovou. 
17 Zápisy ze schůzí 1993: Archiv DS Scéna Kralupy nad Vltavou. 
18 Kronika DS Scéna 1989 – 2001: Archiv DS Scéna Kralupy nad Vltavou. 



 26 

přehlídky po celé České republice. Aktivně spolupracují s městem, které tento spolek 
financuje (není to však jediný zdroj příjmů). Účastní se akcí vyhlášených městem, např. Dny 
Kralup, Oslavy mostu T.G. Masaryka, Slavnosti na řece, Seifertovy Kralupy aj. Členové se 
setkávají nejen na těchto vyjmenovaných akcích. Každý měsíc se svolává členská schůze, 
jednou za rok výroční členská schůze, členové se potkávají na zkouškách, ale slaví spolu i 
narozeniny, Silvestra, jezdí na víkendová divadelní soustředění, jako posluchači a seminaristé 
se účastní Jiráskova Hronova, navzájem si vypomáhají i např. při stavbě domu, stěhování 
apod.    
 V současné době se vylepšily vztahy s KaSS Vltava, který je po výměně vedení (byl 
zvolen nový ředitel) vůči činnosti spolku vstřícnější, chce zlepšit spolupráci obou organizací a 
tím vylepšovat kulturní možnosti občanů města Kralupy.  
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4. Empirická část 
 

 V následující části se pokusím vyhodnotit sebraná data, roztřídit je, najít možné 
souvislosti a vztahy mezi danými prvky, což by podle mého názoru mělo vést k rekonstrukci 
Příběhu amatérského divadelního spolku DS Scéna v Kralupech nad Vltavou. Následující 
členění kapitol kopíruje již předem popsané roviny výzkumu, prostor, čas – paměť a 
socioekonomické vazby. Jednotlivé roviny výzkumu se navzájem prolínají a není dost dobře 
možné je striktně od sebe oddělit. 
  

4.1. Prostor – DS Scéna a město Kralupy n. Vlt. 
 

 Vliv prostoru, tedy města, na činnost a působení spolku se projevila v několika 
oblastech. Jde o fyzický aspekt, který je v biografii spolku spojen převážně s výstavbou města 
v 50. až 80. letech 20. století. Institucionální aspekt bylo možné sledovat na dvou úrovních. 
Organizační forma a finanční možnosti spolku jsou dány prostorem, ve kterém svou činnost 
provozují. Sociální a psychologický aspekt odkazuje k typům sociálních vztahů.  

Jednotlivé oblasti proberu postupně, přičemž využívám všech dostupných dat, které se 
mi podařilo získat během výzkumu.  

 

4.1.1. Fyzický aspekt 

 
Jak již zmiňuji v kapitole Historie spolku, DS Scéna vznikla v roce 1931. Město 

Kralupy nad Vltavou mělo v té době přibližně 10.000 obyvatel (Program sociálního a 
městského rozvoje 2006). Můžeme ho označit za soběstačné zemědělsko - průmyslové město 
s bohatým spolkovým životem. Podmínky vzniku Scény jsou určující pro její další vývoj, což 
se ukáže v analýze jednotlivých rovin. 

To, že soubor vznikl odštěpením od Sokola, resp. někteří členové Sokola zrušili jeho 
Divadelní odbor a založili samostatný, na Sokolu nezávislý, spolek DS Scéna, hrálo roli, což 
se pokusím ukázat v kapitole Sociální vazby. Na tomto místě mě zajímá, co znamenal prostor 
pro DS Scéna, ve kterém se mohl spolek pohybovat.  

Od vzniku DS Scéna do roku 1940 se hrála představení hlavně v místním Pivovaře, 
který byl v centru části města Kralupy nad Vltavou. Možnosti členů pořádat divadelní 
představení však byly omezené, protože tento sál v Pivovaře sloužil i jiným organizacím. 
Stávalo se, že majitel Pivovaru dal přednost spíše výdělečnější akci (např. společenskému 
plesu) před uspořádáním divadelní hry. Členové spolku tak jednali s představiteli Sokola o 
zakoupení sokolského jeviště v tehdejším kině Sokol a ačkoliv jsou zprávy o zaplacení téměř 
celé částky, další informace o průběhu jednání se už v zápisech neobjevují. Nepodařilo se mi 
zjistit přesný důvod toho, proč z koupě sešlo. Členové spolku tak alespoň využívali 
venkovního prostoru Sokola, kde pořádali letní představení. Za pronájem letního jeviště Sokol 
platit nemuseli.  

S majitelem Pivovaru jsou vedena další jednání. Před vypuknutím druhé světové války 
se členové spolku snažili získat souhlas ohledně postavení stabilního jeviště. Majitel Pivovaru 
toto přislíbil, dokonce navrhl, že dodá vlastní materiál, ale v následujících zápisech je 
uvedena netečnost majitele k dalšímu jednání. Spolek DS Scéna tak řeší problém, kde hrát. 
Návrhy, které se objevují na schůzích, jsou však nevyhovující z toho důvodu, že prostory jsou 
daleko od centra, tudíž se členové obávali nedostatečné návštěvnosti představení. Nová 
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příležitost přichází v roce 1939, kdy spolek začíná hrát v sálu tehdejšího hotelu Slavie. „/…/ 
restauratér Slavie nám vyšel všemožně vstříc“ 19. 
  

V roce 1943 však musí členové vyklidit prostor ve Slavii, protože hotel je obsazen 
německými vojáky. „/…/ uplynulý rok byl pro nás kritický neboť jsme ztratili co nám bylo 
nejdražší a na co jsme byli pyšni: náš divadelní stánek – jest stará bolest našeho města a 
zůstává faktem že 14.000 město jest bez kulturního stánku“20. 
Od té doby je jediným předmětem diskusí na schůzích hledání nového prostoru. Členové se 
snaží získat sál v Pivovaře, „/…/ není vyloučeno, že i v pivovaře nám budou činiti potíže“21, 
dokonce posílají dopis s prosbou o uvolnění sálu pro divadelní účely kulturnímu komisaři. 
Výsledek této snahy však není znám, odpověď na dopis již není v zápisech uvedena. 
K vyjednávání o sálu v Pivovaře nedošlo. 
 

Vedle DS Scéna působí ve městě ještě Občanský vzdělávací a podpůrný spolek 
Beseda (dále Beseda; 1903 – 1963). Scéna hrála představení v části města Kralupy, Beseda 
v Lobečku. Toto rozdělení mělo vliv na vnímání a vymezování členů i diváků těchto spolků. 
„Tak Lobečáci byli v Besedě a Kralupáci byli ve Scéně,  bylo to Vltavou rozděleno /…/“22. 
„/…/ Scéna byla v Kralupech, ta byla za vodou /…/“23.  
 
 Ze zápisů je patrná spolupráce mezi DS Scéna a Besedou v roce 1933, kdy spolek DS 
Scéna sehrál dvě představení v sále Besedy v Lobečku. Nejsou zmínky o tom, že by Beseda 
hrála v Kralupech. 
  

Poslední zmínka o divadelním představení DS Scéna ve Slavii je z roku 1951, poté je 
nutné Slavii opět vyklidit, protože je z rozhodnutí Okresní národního výboru (od roku 1960 
Městský národní výbor) předána Československým dráhám. Následuje rekonstrukce kina 
Elektra (Čechura) v části Kralupy, která se stala domem Okresní osvětové besedy (od roku 
1960 Městská osvětová beseda), pod níž od roku 1950 spolek spadá. Zahajovací představení 
na počest nově otevřeného sálu se koná roku 1953. V tomto sále spolek působí do roku 1965, 
kdy se otevírá Kulturní a společenské středisko Vltava, postavené v rámci výstavby Lobečku. 
„/…/ tam byla Slavie,  my to měli pronajatý ten sál,  pak to dali těm nádražákům,  nám dali 
Elektru,  pak nás vyhodili tam odtud. Vždycky kluci /členové – pozn. HP/ zamakali na všem, 
pak nás vyhodili/…/“24. Tato výstavba ovlivnila spolek DS Scéna tím, že po zbourání budovy 
Besedy v Lobečku přešli její členové do Scény. „Ta Beseda fungovala v podstatě někdy od 
začátku století do toho, než se to tady Kralupech začalo bourat“25. 
 
 

                                                 
19 Scéna v Kralupech n/Vlt. Jednatelská kniha (1930 – 1960): Archiv DS Scéna Kralupy nad Vltavou. 
20 Tamt. 
21 Tamt. 
22 Z rozhovoru s Marií Dubskou (64 let, v DS Scéna od roku 1965, 1971 – 1976 bydliště na Mělníku), 19.3.2009. 
23 Z rozhovoru s Františkou Buškovou (76 let, v DS Scéna od roku 1977, 1951 – 1977 bydliště v Praze a v Ústí 
nad Labem), 7.4.2009. 
24 Z rozhovoru s Kněžnou (77 let, v DS Scéna od roku 1955, bydliště Kralupy nad Vltavou), 22.3.2009. 
25 Z rozhovoru s Františkou Buškovou (76 let, v DS Scéna od roku 1977, 1951 – 1977 bydliště v Praze a v Ústí 
nad Labem), 7.4.2009. 



 29 

 Euforie členů spolku DS Scéna, že mají konečně své vlastní stabilní jeviště, však 
vystřídalo roztrpčení. „/…/ od té doby sme hráli tady, jenže pak se ukázalo že ty prostory 
nejsou jenom  pro nás,  že se musíme dělit s ostatními kulturními organizacemi /…/“26.  
„/…/ řikali budete mít krásnej stánek v Lobečku a to. Jakej stánek?“27. V KaSS Vltava tedy 
nebyl pro DS Scéna prostor. Členové nemohli zkoušet a svolávat schůze podle potřeby. 
Rozhodli se tedy zařídit si místo pro tyto účely. „/…/ a tak sme přišli na myšlenku, že si 
vybudujeme vlastní útulek, kde budeme moci zkoušet, kde se budeme moci scházet a který 
bude jenom pro nás /…/“28. „Pak někdy kolem roku 1972 tenkrát v tzv. Akci Z sme začli 
budovat první část současné divadelní klubovny, zhotovila se vlastně místnost pro výrobu 
kulis i jako skladiště kulis a mimo to, kde bylo vlastně zázemí toho souboru, kde se odehrávaly 
hlavně teda čtené zkoušky, úvodní takovýto zkoušky /…/“29. 
 
 
 Po nějakém čase se však ukázal i tento prostor jako nevyhovující pro potřeby spolku, a 
tak se členové rozhodli toto místo rozšířit. Přístavba klubovny byla provedena v první 
polovině 80. let 20. století. Oficiálně patřila budova klubovny KaSS Vltava, někteří členové 
spolku to však vnímali jinak. Hlavním důvodem pro takové přesvědčení byl největší podíl 
vykonané práce na stavbě budovy samotnými členy spolku. „/…/ mysleli si, /členové – 
pozn.HP/ že je to jejich že jo, no ale nebyla to pravda, je to KaSSu /…/ vlastně tu divadelní 
soubor postavil to z KaSSu nikdo nestavěl “30, protože „/…/ lidi chodili zadarmo dělat, proto 
se tomu řikalo Akce Z, a že bysme si teda tam za divadlem mohli postavit pro sebe jako 
klubovnu /…/“31. 
 
 Po revoluci se v souboru vedou diskuse o jeho další organizační formě. V roce 1993 se 
spolek stává občanským sdružením. Dalším krokem k jasnému projevu svébytnosti spolku je 
snaha některých členů spolku získat do svého pronájmu i zmíněnou klubovnu. Nakonec se jim 
to daří a od roku 1997 vlastní spolek DS Scéna divadelní klubovnu v pronájmu od Městského 
úřadu Kralupy nad Vltavou. Před dvěma lety členové klubovnu přestavěli na malý divadelní 
sál, kde pořádají vlastní divadelní představení nebo zvou hostující soubory. 

                                                 
26 Z audiovizuálního záznamu zachycující program uspořádaný členy DS Scéna k oslavě 125. výročí 
amatérského divadla v Kralupech nad Vltavou dne 22.10.1993. O historii DS Scéna hovoří Anna Lipšová. 
Soukromý archiv manželů Dubských. 
27 Z rozhovoru s Kněžnou (77 let, v DS Scéna od roku 1955, bydliště Kralupy nad Vltavou), 22.3.2009. 
28 Z audiovizuálního záznamu zachycující program uspořádaný členy DS Scéna k oslavě 125. výročí 
amatérského divadla v Kralupech nad Vltavou dne 22.10.1993. O historii DS Scéna hovoří Anna Lipšová. 
Soukromý archiv manželů Dubských. 
29 Z rozhovoru s Filipem Dubským (68 let, v DS Scéna od roku 1965, 1971 – 1976 bydliště na Mělníku), 
19.3.2009. 
30 Z rozhovoru s Kněžnou (77 let, v DS Scéna od roku 1955, bydliště Kralupy nad Vltavou), 22.3.2009. 
31 Z rozhovoru s Marií Dubskou (64 let, v DS Scéna od roku 1965, 1971 – 1976 bydliště na Mělníku), 19.3.2009. 
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4.1.2. Institucionální aspekt 

 
Organizační podoba spolku 
 Spolek DS Scéna vzniká jako samostatný ochotnický spolek odštěpením od Sokola. 
Důležitým mezníkem se stává rok 1940, kdy se spolek spojuje s jiným místním divadelním 
spolkem Tyl a je založeno Sdružení divadelních ochotníků v Kralupech nad Vltavou. „S 
vědomím zvýšené zodpovědnosti za kulturní statky českého národa pochopili ochotníci spolků 
„Tyl“ a „Scéna“ příkaz doby. Proto semkli se úžeji k sobě a aby mohli plniti dobře své 
poslání, utvořili jednotné divadelní těleso /…/“32. „/…/ doba si žádá netříštění práce“33. 
 
  Sdružení divadelních ochotníků funguje nezávisle na městu do roku 1950, kdy je 
v důsledku tzv. soběslavského plánu nuceno přejít pod správu Okresní osvětové besedy. 
Spolek tím ztrácí autonomii a členové se musí řídit nově vzniklými stanovami. „/…/ Do všech 
schůzí je zván vedoucí Měst OB /…/ Výbor souboru je podřízen radě Měst OB /…/ vedoucí 
Měst OB vede podle dohody s výborem s příslušnými jeho členy externí jednání za soubor a 
podepisuje externí korespondenci. Dramaturgický plán je součástí plánu činnosti Měst OB 
jehož radou je schvalován v konečné instanci. Soubor nemá vlastní účetnictví a pokladnu, 
nýbrž se podílí na rozpočtování a hospodaření Měst OB /…/ Tyto stanovy schvaluje Měst OB 
v dohodě s nadřízenými orgány O.V“34. 
 
 Postupem času se ukázaly stanovy členům spolku jako nevyhovující, objevují se 
hodnotící výrazy typu přizpůsobení, z čehož mohu usuzovat, že členové byli nuceni navzdory 
svému přesvědčení ustoupit ze svých požadavků. Snaha, která však zůstává nadále stejná, se 
týká jeviště. Členové již nechtějí, aby se opakovala známá situace, kdy by měli přijít o 
zrekonstruované jeviště, které stavili svými silami bez nároku na honorář. „Budeme hájit svá 
práva o rozhodování povolování jeviště i celého zařízení“35. „Divadlo Domu Osvěty by mělo 
sloužit jen pro divadelní představení.“36. O týden později se v zápisu znovu objevuje 
požadavek, aby se v divadelním sále Domu Osvěty nekonaly schůze jiných organizací, 
protože to narušuje činnost souboru. 
  

Spolek DS Scéna se v roce 1965 přestěhoval do nové budovy KaSS Vltava a stává se 
tak hlavním divadelním souborem tohoto střediska. Změna se odráží i v názvu spolku, který 
se od tohoto roku do roku 1993 jmenuje DS Scéna při KaSS Vltava v Kralupech nad Vltavou. 
Názory členů na spolupráci se zřizovatelem se různí. „.o bylo to všechno na jednom místě 
myslim si, že určitě jo takový zázemí pro ty divadelníky že jo“37. „.e moc valná, /spolupráce 
s KaSS – pozn. HP/ jak kdy podle toho, kdo tam zrovna byl jako ředitel. .ěkdy to bylo dobrý, 
někdy ne, dělali se naschvály různý no, že třeba neuvolnili sál, když sme potřebovali zkoušku 
na jevišti a tak podobně“38. 
                                                 
32 Z letáku, který informoval občany o tomto sloučení v roce 1940: Archiv DS Scéna Kralupy nad Vltavou. 
33 Scéna v Kralupech n/Vlt. Jednatelská kniha (1930 – 1960): Archiv DS Scéna Kralupy nad Vltavou. 
34 Stanovy spolku DS Scéna při Městské osvětové besedě v Kralupech nad Vltavou: Archiv DS Scéna Kralupy 
nad Vltavou. 
35 Scéna v Kralupech n/Vlt. Jednatelská kniha (1930 – 1960): Archiv DS Scéna Kralupy nad Vltavou. 
36 Tamt. 
37 Z rozhovoru s Kláskovou (68 let, v DS Scéna od roku 1981, bydliště v Kralupech nad Vltavou od 1962 do 
2008), 14.4. 2009. 
38 Z rozhovoru s Františkou Buškovou (76 let, v DS Scéna od roku 1977, 1951 – 1977 bydliště v Praze a v Ústí 
nad Labem), 7.4.2009. 
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 V důsledku nevyhovujícího prostoru si členové DS Scéna postaví na pozemku KaSS 
Vltava klubovnu, se kterou však nemohou nakládat jako se svým majetkem. V roce 1993 se 
DS Scéna stává občanským sdružením a snaží se získat klubovnu, což se jí nakonec v roce 
1997 podaří a Městský úřad Kralupy nad Vltavou ji členům DS Scéna pronajímá. 
Disponují svým místem, se kterým mohou volně podle svého uvážení nakládat. 
 V současné době v důsledku zlepšení vztahů s KaSS Vltava členové půjčují klubovnu 
při různých akcích pořádaných KaSS Vltava. V takovém případě je přítomen alespoň jeden 
člen spolku. Na oplátku získává možnost se zdarma účastnit dané akce.   
   
 
Finanční podoba spolku 

První zprávu o financích podává jednatelská kniha, zaznamenávající činnost spolku a 
průběh členských, výborových a výročních členských schůzí, kterou sepisoval jednatel spolku 
Stejskal. Tato kniha je vedena až do roku 1960. Následují zápisy ze schůzí až do letošního 
roku.  

Dozvídáme se o proběhlém představení C. k. polní maršálek, které proběhlo v prosinci 
roku 1930, tedy ještě předtím než byl na členské schůzi oficiálně vyhlášen vznik spolku DS 
Scéna (Divadelní odbor Sokola byl zrušen v listopadu 1930). Výtěžek z představení, který si 
ukládá Scéna na knížku místní Městské spořitelny, tak činí tisíc korun. Dalším zdrojem 
příjmů je zápisné, roční členské příspěvky, honoráře za sehraná představení, pronájem jeviště, 
které si na splátky chtěli koupit od Sokola, či divadelních rekvizit a technického zařízení 
jiným divadelním spolkům nebo místním zájmovým organizacím. Získané finance spolek 
reinvestuje do dalších představeních či do zkvalitnění divadelního sálu.  
Od začátku svého působení spolek usiluje o vybudování nového jeviště. Neváhají použít 
vlastní finance. „Při 50ti členech připadl by obnos za 200 Kč39 na 1 člena, aby se však úhrada 
co nejdříve sehnala, přihlásili se již někteří členové /členové jsou jmenováni – pozn. HP/, 
kteří svou pomocí tento obnos zajistili. Usneseno však, aby i druzí členové pokud budou moci 
na tento obnos se půjčkou zaručili“40. 
 
 Financování spolku tedy bylo zajišťováno výhradně samotnými členy souboru anebo 
z činností, výše jmenovaných, které však zajišťovali taktéž členové DS Scéna. O finanční 
podpoře města není v jednatelské knize ani zmínka. 30. léta 20. století jsou poznamenána 
hospodářskou krizí a spolek se dostává do finančních potíží. Výdaje přesahují příjem. Spolek 
se snaží tedy výdaje snížit a žádá opakovaně město o zlevnění elektrického proudu. Pokaždé 
bez úspěchu. Novou situací, která se týká nejenom financí, bylo sjednocení ochotníků spolků 
Tyl a Scéna v roce 1940, kteří založili jednotné Sdružení divadelních ochotníků v Kralupech 
nad Vltavou. Společně rozeslali po místních peněžních ústavech, závodech i zdejším 
osobnostem letáky (zhotovené členem Sdružení divadelních ochotníků) žádající podporu pro 
divadelní akce. „Mají-li ochotníci u nás řádně pracovati – a to je v nynější době zvláště 
žádoucno – musí v první řadě míti alespoň to nejnutnější a potřebné, totiž řádné a vypravené 
jeviště. Ochotníci sami však se svými prostředky nestačí. Obracíme se proto k Vám se 
zdvořilou žádostí: Podejte nám pomocnou ruku a podpořte naši snahu i námahu o vybudování 

                                                                                                                                                         
 
39 V roce 1931 činila měsíční mzda v Kč jednoho zaměstnaného průmyslového dělníka podle odpracovaných 
směn 543, 58 Kč (Kárník 2002). Podle údajů Státního statistického úřadu činila v letech 1930 – 1933 průměrná 
cena 1 kg chleba 2, 28 Kč (132. schůze PS. [online]. Dostupné z: 
www.psp.cz/eknih/1935ns/ps/stenprot/132schuz/s132004.htm ( cit. dne 18.6.2009). 
40 Scéna v Kralupech n/Vlt. Jednatelská kniha (1930 – 1960): Archiv DS Scéna Kralupy nad Vltavou. 
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slušného jeviště alespoň v těch mezích, jak je to přechodně možné /…/ Prosíme neodkládejte 
náš zdvořilý dopis, aniž byste se na chvíli zamyslili nad tím, co chceme a pro koho je naše 
nezištná práce /…/ Vždyť i divadelní vyspělost jest vizitkou všech občanů. Voláme k Vám 
proto naléhavě: Prosíme, podpořte naši snahu, každý dar k tomu účelu bude vítán a budeme 
zaň vděčni. To co dáte nám na vybudování lepšího jeviště, dáváte také jen sobě“41.   
 

Tato iniciativa nezůstala bez odezvy a spolku začaly přicházet první příspěvky. Za 
necelý měsíc dostali 4 tisíce korun. To, že se tato sbírka ujala v době druhé světové války, 
vypovídá o přesvědčení kralupských občanů a organizací. Ochotnický soubor považovali za 
významnou oblast společenského života, za možnost seberealizace, která byla v té době 
potlačována, i jako protest proti nacistické nadvládě, což vyjádřili podporou typické české 
občanské aktivity. Finanční prostředky sdružení se zvětšují, bývalá Scéna tak může uhradit 
své dluhy v Městské spořitelně.  
 V roce 1946 členové opět neváhají použít své finance (uvedeno jako půjčka) na 
dokončení oprav ve Slavii, kam se mohli po konci druhé světové války znovu nastěhovat 
(předtím ji používali Němci pro vojenské účely a Sdružení se muselo vystěhovat).  
 V roce 1950 se však v rámci tzv. soběslavského plánu veškeré samostatné působení, 
včetně finančního spravování, ruší a sdružení se stává součástí Okresní osvětové besedy 
(později Městská osvětová beseda). „Spolek SDO v Kralupech dnešním dnem formálně 
likviduje a zapojuje se na Okresní osvětovou besedu v Kralupech nad Vlt“42.  
Sdružení musí provést soupis inventáře movitého i nemovitého majetku.  
 
 Od tohoto data jsou finanční zprávy z činnosti spolku (už jen za odehraná představení) 
výjimečné (před zařazením spolku pod Okresní osvětovou besedu byla podávána finanční 
zpráva na každé členské schůzi, tzn. min. jednou za měsíc). Souvisí to s převedením 
finančních záležitostí na Okresní osvětovou besedu. Spolek již nemá přehled o svých 
finančních záležitostech. Členové již však nemusí platit členské příspěvky. 
 Roku 1965 se Městská osvětová beseda stěhuje do nově vybudovaného Kulturního a 
společenského střediska Vltava (KaSS Vltava). Zřizovatelem divadelního spolku Scéna se 
stává tedy KaSS Vltava, který přebírá funkce Městské osvětové besedy, jejíž zaměstnanci se 
stávají zaměstnanci KaSS Vltava a Městská osvětová beseda se tímto formálně ruší. Zůstávají 
v platnosti stanovy vydané Městskou osvětovou besedou, doplněné o podmínky vyhovující 
novému působišti, stejně tak se nic nemění ani po finanční stránce. Finance spravuje KaSS 
Vltava. Soubor s nimi nemůže nakládat samostatně. Vždy žádá o povolení KaSS. Spolek musí 
znovu sepsat inventář svého majetku. „/…/ kulturák nám občas něco na něco přispěl, ale 
jinak my sme jako svoje peníze nebo něco takovýho jako to sme neměli, měli sme svýho 
zřizovatele, ten za nás všecko platil, co se vydělalo si prostě nechával, no ono se v divadle 
zase tolik toho nevydělává /…/“43. „/…/ a to co sme měli tak to potom připadlo KaSSu no, 
takže my sme pak neměli vůbec nic, a oni nás teda jako podporovali že jo strašně málo. To 
bylo málo, co sme měli“44. 
 
 Nespokojenost s finanční a hmotnou situací spolku se zřetelně projevuje v debatách o 
možnostech osamostatnění spolku po roce 1989. Právě absence movitého a nemovitého 
majetku je jednou z příčin nejednotného názoru na osamostatnění spolku a získání klubovny 
do svého nájmu. Proces uskutečňování tohoto záměru se některým členům zdál 

                                                 
41 Z letáku, který informoval občany o tomto sloučení v roce 1940: Archiv DS Scéna Kralupy nad Vltavou. 
42 Scéna v Kralupech n/Vlt. Jednatelská kniha (1930 – 1960): Archiv DS Scéna Kralupy nad Vltavou. 
43 Z rozhovoru s Filipem Dubským (68 let, v DS Scéna od roku 1965, 1971 – 1976 bydliště na Mělníku), 
19.3.2009. 
44 Z rozhovoru s Kněžnou (77 let, v DS Scéna od roku 1955, bydliště Kralupy nad Vltavou), 22.3.2009. 
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nespravedlivý, cítili se, jako by byla souboru odepírána práva. „A potom nám nic vlastně 
nechtěli vrátit /…/S klubovnou si to pamatuju moc dobře Helenko, protože sme chtěli s tátou, 
aby nám to připadlo, že je to naše, protože vlastně tu divadelní soubor postavil, to z KaSSu 
nikdo nestavěl, ale zajistili nám podporu na úřadě materiálem no, ale jinak to dělali všecko 
sami i topení náš táta schody nahoru taky dělal /…/ členové no a mysleli si, že je to jejich že 
jo no, ale nebyla to pravda, je to KaSSu, no tak sme potom, když sme udělali s tátou sdružení 
že jo, to už bylo v tom 94., takže sme chtěli, aby ta klubovna byla souboru a aby nám všecko 
vrátili, to co bylo naše /…/ jenomže nic nebylo naše, všecko bylo toho KaSSu a nemohli sme 
toho jako docílit, protože to bylo strašnejch hodin, co sme byli na úřadě, furt sme debatovali a 
to atd. no a potom taky přišli do klubovny, sme je pozvali, abysme to prodiskutovali no, 
nakonec tam jeden řek, že s tim nesouhlasí, že nám nemůže věřit, že stejně bysme to pronajali 
na nějakej sklad nebo něco. Hodně nám šel na ruku ten předseda starosta učitel  (Rynt – 
pozn. HP)“45. 
„/…/ bylo to pořád jejich /klubovna – pozn. HP/ pak si ale ty naše báby vzpomněly, specielně 
teda Kněžna s manželem, začli nějak šílet a že teda jako to chceme mít, aby to bylo souboru a 
aby se ten soubor odtrh od toho KaSSu /…/ že jako oni měli pocit, že jako soubor přicházíme 
o peníze, že nám je to Kulturní středisko bere /…/ jestli sme si pomohli, nebo nepomohli to 
neumim posoudit, ale řekla bych, že sme si to dost zkomplikovali, já sem měla pocit, že nám to 
Kulturní a společenské středisko nijak neubližuje. Oni furt všichni měli pocit že nám nějak 
ubližujou“46. 
 
 Z neformálních rozhovorů jsem se dozvěděla, že někteří členové vložili jako základ 
pro občanské sdružení (1993) své úspory. Opakuje se situace, kdy činnost souboru je 
financována výhradně svými členy.  

V důsledku zmíněných debat o existenční formě spolku byla klubovna převedena od 
KaSS Vltava na město a od roku 1997 je klubovna v pronájmu spolku. Jako samostatný 
právní subjekt odpovídá ve finančních záležitostech DS Scéna statutu občanského sdružení. 
Na svou činnost získává granty vyhlášené městem, krajem i Ministerstvem kultury, členové 
spolku sehnali dva soukromé subjekty, kteří ho pravidelně sponzorují. Jde o nadnárodní 
společnost Nowaco se sídlem v Kralupech a podnik Česká rafinérská a.s. z Litvínova, mající 
pobočku v Kralupech nad Vltavou. Příležitostným sponzorem je místní kralupský podnikatel.  

To, že se DS Scéna stala občanským sdružením, je, až na výjimky, chápáno pozitivně, 
jako důležitý krok pro činnost a další působení souboru. Stala se nezávislou organizací, nad 
kterou měli členové kontrolu a kterou mohli spravovat sami podle svých představ a cílů, jež si 
předsevzali.  
 

4.1.3. Sociální a psychologický aspekt 

 
 Jak jsem již naznačila v úvodu kapitoly Fyzický aspekt, vznik spolku Scéna 
odštěpením od Sokola ovlivnil činnost spolku. Členové Sokola, kteří byli předtím 
organizováni v Divadelním odboru Sokola, se nyní stávají členy samostatného ochotnického 
spolku. Ze záznamů je patrné, že členství v jednotě Sokol si někteří členové ponechali. Jsou 
tedy zřejmé vazby na předchozí organizaci. V jednom ohledu to přinášelo klady (získané 
zkušenosti z předchozího Divadelního odboru Sokol, dostatečná členská základna a vzájemná 
výpomoc spolku a Sokola při různých příležitostech. Na druhé straně se však objevují 
překážky pro hladký průběh činnosti souboru právě kvůli vazbám některých členů na Sokol. 

                                                 
45 Z rozhovoru s Kněžnou (77 let, v DS Scéna od roku 1955, bydliště Kralupy nad Vltavou), 22.3.2009. 
46 Z rozhovoru s Marií Dubskou (64 let, v DS Scéna od roku 1965, 1971 – 1976 bydliště na Mělníku), 19.3.2009. 
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„/…/ stížnost na členy, které jsou taktéž u Sokola, jsou pro to zaneprázděni a činnost /spolku 
– pozn. HP/ brzdí“47. Tato stížnost je zopakována o dva dny později na výborové schůzi. 
„/…/opět výtka na členy Sokola, kvůli Sokolskému sletu nemožnost rozvíjet činnost spolku“48.  
 
 V počátcích fungování spolku Scéna je patrná snaha o zviditelnění ve městě a okolí. 
Členové navrhují uspořádat např. Všeochotnickou slavnost,na kterou by byly pozvány spolky 
z Kralup a okolí. Členové se tak snažili navázat kontakt s jinými spolky, což by jim do 
budoucna umožňovalo spolupráci a zájezdy s představeními. Tento návrh se však nesetkal 
s příliš velkou odezvou, a tak byla slavnost odložena.  
 V propagaci spolku pomáhal místní podnikatel Hrdina, který nad své pekařství umístil 
reklamu Scény. Hrdina také věnoval spolku první kroniku a členové výboru ho zvolili prvním 
zakládajícím členem. Podobným způsobem vycházel vstříc i další člen spolku, který vlastnil 
tiskařskou firmu ve městě a který na vlastní náklady (později však za zvýhodněnou cenu) 
pořizoval potřebné materiály k propagaci spolku.  
 Kromě pomoci členů spolku je zaznamenána podpora i od nečlenů a firem ve městě. 
Tak např. firma Baťa v Kralupech zapůjčila rekvizity pro představení. Majitel Pivovaru 
přislíbil dodat materiál, který by spolek použil pro stavbu jeviště. Občan Kralup zapůjčil 
zdarma své koně, aby mohli členové přestěhovat rekvizity. Kralupská rafinerie pomáhá 
v době rekonstrukce jeviště ve Slavii po 2. světové válce tím, že platí za pronájem sálu a 
světlo.  
 S nařízeným přechodem ke zřizovateli Okresní osvětová beseda tento sponzoring 
zvenčí ustává a veškeré požadavky spolku na podporu činnosti jsou směřovány ke zřizovateli. 
Stejné je to i později s KaSS Vltava. V případě budování klubovny v 70. letech 20. století 
zajistil materiál Městský národní výbor Kralupy nad Vltavou. V 80. letech 20. století v době 
přístavby je dán materiál opět Městským národním výborem, ale jsou záznamy i o 
materiálních darech od firem v Kralupech nad Vltavou. Byly jimi Kaučuk Kralupy, Tesco – 
chladící věže, Kovošrot a Barvy a laky. Vnitřní vybavení klubovny bylo pořízeno z finančních 
darů členů divadelního souboru a jejich příznivců. O charakteru vazby mezi městem a 
spolkem vypovídá následující citace. „Ale tak /vztahy byly – pozn.HP/ celkem dobrý, protože 
jednak KaSS Vltava patřil pod město, čili my sme patřili taky pod město, navíc předsedové 
.árodního výboru/…/ já vim, že to není příliš dneska moderní říkat a vzpomínat na ně 
v dobrym, chodívali na naše premiéry. Po premiéře bylo posezení třeba tak přišli taky /…/“49. 
  

Po roce 1989 je patrný nárůst podpory spolku ze strany Městského úřadu, ať je to 
příspěvek na činnost či na zlepšení technického vybavení klubovny. Česká rafinérská a.s. 
každý rok posílá příspěvek na činnost souboru. Členové na oplátku organizují pro děti 
zaměstnanců této firmy Mikulášskou nadílku. Reciprocita týkající se podpory města je 
zajištěna účastí DS Scéna na akcích pořádaných městem (Dny Kralup, Slavnosti na řece, 
Seifertovy Kralupy apod.). „/…/ je to takový vzájemný, město pomáhá souboru, soubor 
pomáhá městu. Vždycky když něco potřebovali, tak sme byli po ruce /…/ tak jako vždycky je to 
provázaný s tim městem, ať byl teď třeba v těch posledních letech, když tam byl Rynt, /bývalý 
starosta Kralup – pozn.HP/ tak vždycky tomu souboru přál. O Petrovi / Petr Holeček, 
současný starosta – pozn.HP/ ani nemluvim že jo,  protože je členem souboru /…/“50. Přínos 
spolku Kralupům nad Vltavou vidí Filip Dubský následovně. „Já myslim, že /dává – pozn. 
HP/ hodně, dyť vidíš, že město todleto potřebuj, že se prostě že chtějí udělejte průvod udělejte 

                                                 
47 Scéna v Kralupech n/Vlt. Jednatelská kniha (1930 – 1960): Archiv DS Scéna Kralupy nad Vltavou. 
48 Tamt. 
49 Z rozhovoru s Filipem Dubským (68 let, v DS Scéna od roku 1965, 1971 – 1976 bydliště na Mělníku), 
19.3.2009. 
50 Z rozhovoru s Marií Dubskou (64 let, v DS Scéna od roku 1965, 1971 – 1976 bydliště na Mělníku), 19.3.2009. 
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todle /…/ ale už jenom to třeba, když sem mluvil o těch vašich divácích, těch mladejch, že oni 
prostě nejdou do hospody, v tu dobu nejdou  čmárat po zdi, někde se nepoperou a to je hrozně 
moc a ty festivaly atd./…/“51. 

Soukromí sponzoři podporují činnost spolku finančními prostředky, které jsou 
vynakládány, jak na činnost spolku (příspěvky na pořádání festivalů), tak na vybavení 
klubovny (zateplení klubovny, koupě nových židlí, bezpečnostní zařízení apod.).  
 Je nutné zmínit, že ve většině případů je sponzorských darů docíleno osobními 
vazbami některých členů na dané subjekty (osobně se znají s vedením sponzorské firmy, 
městští zastupitelé mají neformální vazby na některé členy spolku, někteří členové pracují ve 
sponzorské firmě apod.). O tom, že tomu bylo i v minulosti, svědčí následující citace, která 
dokládá i vazby členů spolku na jiné organizace. „/…/ a zase Dr. Bláha, Šmejkal atd. 
/předsedové souboru – pozn.HP/ to byli lidi, kteří byli angažovaní i částečně, ne vyloženě 
prostě jako v politice města, ale Šmejkal třeba ve Svazu protifašistických bojovníků že jo, Dr. 
Bláha přes sport, protože ten byl snad předseda fotbalového oddílu Kaučuk, u nás dělal 
šéfrežiséra jo a prostě tyhle lidi ten kontakt s tim městem měli osobní /…/“52. 
 
 Co se týče vazeb na jiné spolky ve městě, provázanost členů Scény a Sokola jsem již 
zmínila. Další patrná vazba, objevující se ve výpovědích informátorů i v zápisů ze schůzí, je 
se spolkem Beseda v Lobečku. Členové spolku Scéna vypomáhali Besedě tím, že u nich hráli 
představení, půjčovali jim za menší poplatek rekvizity a vybavení.  Po roce 1963, kdy je 
v důsledku výstavby Lobečku zbourána budova Besedy, její členové přechází do spolku 
Scéna. V průběhu existence spolku Scéna je tak patrné prolínaní členů s jinými organizacemi. 
Tak např. po zprovoznění Kaučuku vzniká divadelní soubor Bez Boudy, jehož zřizovatelem 
byl právě Závodní klub ROH Kaučuk, a někteří členové DS Scéna, protože byli v Kaučuku 
zaměstnaní, tak s lidmi z Kaučuku začali zkoušet jako herci či jako režiséři. Ne vždy to 
členové spolku Scéna vítali. Požadovali být informováni o hostování v jiném spolku, poté 
byla žádost projednána a výborem schválena, či zamítnuta. 

DS Scéna byla též žádána pořádat divadelní představení např. pro Spolek 
dobrovolných hasičů, pro místní gymnázium, na podporu spolků v okolí, pro firmy (Kaučuk, 
Armabeton aj.) apod. Tato tendence je patrná dodnes (např. se jedná o uspořádání 
charitativního představení pro místní psí útulek apod.).   

                                                 
51 Z rozhovoru s Filipem Dubským (68 let, v DS Scéna od roku 1965, 1971 – 1976 bydliště na Mělníku), 
19.3.2009. 
52 Tamt. 
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4.2. Čas – paměť 
 

Na časové hledisko se zaměřím ze dvou úhlů. Jsou jimi „velké dějiny“, tedy 
mezinárodní, národní i lokální politické a společenské dějiny, jejichž důsledky měly dopad na 
činnost spolku. 

Za druhé to jsou „malé dějiny“, týkající se paměti členů s ohledem na dějiny spolku. 
Zkoumám, jakým způsobem se podílely dějiny spolku na životních příbězích informátorů a 
jak jejich životní příběhy zasáhly do příběhu spolku. 

 

4.2.1. Velké dějiny 
 Vliv světových dějin je patrný již od vzniku spolku DS Scéna. Ten tedy vzniká v roce 
1931, v době hospodářské krize. Ač se členové snaží svými soukromými vklady zajistit 
hladký chod spolku, již roku 1934 se objevuje záznam v jednatelské knize o dluzích spolku, 
převážně v Městské spořitelně, kde si členové půjčovali na své jméno (půjčky se 
neuskutečňovaly na spolek samotný). Členové se tedy rozhodnou provést soupis inventáře. 
„/…/ abychom nevykazovali zbytečně velký majetek když máme tolik dluhů a v případě 
odprodeje jsme mohli říct, že nám to může krýti uvedené dluhy /…/“53.   
 Dluhy se členům spolku nedaří zaplatit ani ze vstupného. Jsou záznamy o výdejích a 
příjmech jednotlivých her, z kterých je očividné, že hry byly ztrátové, v zápisech je poznámka 
o poklesu diváků, tím tedy i příjmů.  
 Kritickým rokem byl pro soubor rok 1938, během kterého sehráli pouze jedno 
představení, a to na letním jevišti Sokola. Konaly se tři výborové schůze, na nichž se však 
sešlo málo členů spolku. Aktivita členů poklesla. Vysvětlení této tendence je 
v zápisu následujícího roku. „/…/ vzhledem k nešťastnému osudu naší země nebylo ani času 
ani chuti chůze pořádati, žádný zápis ani činnost nebyla /…/“54. Činnost spolku byla 
omezená, musela se rušit večerní představení, bylo obtížné zajistit prostor pro hraní divadla. 
  

Vlivem těchto událostí se roku 1940 spojuje spolek Scéna a spolek Tyl a vzniká tak 
Sdružení divadelních ochotníků v Kralupech nad Vltavou. „S vědomím zvýšené zodpovědnosti 
za kulturní statky českého národa pochopili ochotníci spolku „Tyl“ a „Scéna“ příkaz doby 
/…/“55. 

   
Během německého protektorátu byla činnost spolku dle tehdejšího mínění členů nízká. 

Náročný byl proces povolování her, nejednou měli členové hru zakázanou. Problém spočíval i 
v pořádání schůzí. V roce 1942 byl v důsledku výjimečného stavu vyhlášen shromažďovací 
zákaz. Výbor spolku se nemohl po tři měsíce scházet, což bránilo dalšímu rozvoji spolkové 
činnosti. Další událostí, která zasáhla činnost Sdružení divadelních ochotníků, byl příkaz 
vyklidit Slavii, která sloužila jako sál pro pořádání divadelních představení. Přichází kritické 
období, které je charakterizováno jedinou činností, jakou sdružení vyvíjí, a to hledání nového 
prostoru. Sdružení zasáhlo i bombardování Kralup v roce 1945, kdy byl jeden člen v důsledku 
náletu zabit. Na výborové schůzi je uctěna jeho památka56. 

                                                 
53 Scéna v Kralupech n/Vlt. Jednatelská kniha (1930 – 1960): Archiv DS Scéna Kralupy nad Vltavou. 
54 Scéna v Kralupech n/Vlt. Jednatelská kniha (1930 – 1960): Archiv DS Scéna Kralupy nad Vltavou. 
55 Z letáku, který informoval občany o tomto sloučení v roce 1940: Archiv DS Scéna Kralupy nad Vltavou. 
56 Scéna v Kralupech n/Vlt. Jednatelská kniha (1930 – 1960): Archiv DS Scéna Kralupy nad Vltavou. 
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 Konec druhé světové války znamená i konec krize. Sdružení se může nastěhovat zpět 
do Slavie. Činnost však může zahájit až po rozsáhlé rekonstrukci sálu. Konec 40. let 20. 
století opět představuje pro sdružení pokles činnosti. „/…/ předseda Šumbal si stěžuje na 
liknavost členů, že jsme letošního roku nesehráli ani jedno představení /…/ a nabádá k opětné 
činnosti /…/“57. 
 
 Rok 1950 představuje citelný zásah do organizační formy sdružení. V důsledku tzv. 
soběslavského plánu je Sdružení divadelních ochotníků zrušeno. Spolek ztrácí svou 
svébytnost a až do roku 1993, než se stane samostatným občanským sdružením, je jeho 
činnost ovlivňována zřizovatelem. Po roce 1965 se mění název zřizovatele z Městské 
osvětové besedy na  KaSS Vltava. Organizační struktura a zaměstnanci se nemění. 
 Komunistický režim ovlivňoval činnost spolku. Členové museli žádat o povolení her, 
o povolení reprizovat divadelní představení, na příkaz Městského národního výboru 
nastudovat hru (nejčastěji samozřejmě hru ruského autora) a uvést premiéru v den jím 
stanovený (výročí osvobození české země sovětskými vojáky, výročí Velké říjnové 
socialistické revoluce apod.). „.o v tý době že sme nesměli hrát to, co sme chtěli, to sme 
nesměli, protože to šlo na Mělník /okresní město – pozn. HP/ /…/ menovalo se to „Jenom 
ještě chatu“,  byla to sračka s odpuštěním /…/ prostě bylo to proti nim no a oni nám to 
povolili, přečetli si knížku jo jo jo a vůbec si to neuvědomili a my sme to tady dali s velikym 
úspěchem /…/ no ale byli tu z okresu a okamžitě sme to museli stáhnout, jednou sme to 
zahráli. Protože když se to takle přečte, tak to tak nevyzní, jako když je to podaný z jeviště, 
nejdřív to vyškrtali a potom to úplně zakázali /…/“58.  Dopis, které poslalo Okresní kulturní 
středisko na Mělníku a ve kterém jsou popsány zmíněné škrty, se dochoval. Byl vložený mezi 
zápisy ze schůz59í. 

 
Další konkrétní zásah do činnosti spolku je spojen s uvedením hry Sestup Orfeův od 

amerického dramatika Tennessee Williamse. Tato hra byla divadelní agenturou zakázaná jako 
hra devizová, protože se za autorská práva muselo platit ve valutách. Spolek ji však ještě před 
vydáním tohoto zákazu nacvičil a měl těsně před premiérou. V tu chvíli zasáhl tehdejší ředitel 
KaSS Vltava a spolku umožnil premiéru odehrát. Oficielně se tedy dokument s oznámením o 
zákazu této hry objevil až po premiéře, ačkoli ho dostal ředitel KaSS Vltava dříve. Členové 
začali okamžitě přemýšlet, jak získat povolení. „/…/ jeden /člen – pozn.HP/ si vzpomněl, že 
má kamaráda, a ten kamarád, že se osobně zná s bývalým emigrantem, s kralupským občanem 
rodákem, který tam byl, jako on utekl, když byli s Armádním uměleckým souborem jako 
tanečníci v Americe, a on tam zůstal a tam měl významnou baletní školu a osobně se 
s Tennesseem Williamsem znal no. Tak tenhleten člověk, nebudu uvádět jeho jméno, mu 
napsal a ve velmi krátké době během 14 dnů 3 týdnů přišel na Dillii telegram od T.W., že 
uděluje výjimku na divadelní hru T.W. Sestup Orfeův na neomezený počet představení a 
neomezeně dlouhou dobu za české koruny, ale pikantní bylo, že výjimka se týká pouze DS 
Scéna /…/“60.  

Výsledkem bylo, že vedoucí Dillie to přesto zakázali, spolku nebylo umožněno, ač 
řádně vyhrál krajskou přehlídku, účastnit se Jiráskova Hronova a členové museli 
nastudovanou hru stáhnout z repertoáru. „/…/ z toho byl strašnej průšvih /…/ Dillia tenkrát že 

                                                 
57 Scéna v Kralupech n/Vlt. Jednatelská kniha (1930 – 1960): Archiv DS Scéna Kralupy nad Vltavou. 
58 Z rozhovoru s Kněžnou (77 let, v DS Scéna od roku 1955, bydliště Kralupy nad Vltavou), 22.3.2009. 
59 Kopie dopisu s nařízenými škrty viz Příloha II. 
60 Z rozhovoru s Filipem Dubským (68 let, v DS Scéna od roku 1965, 1971 – 1976 bydliště na Mělníku), 
19.3.2009. 
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sme je podvedli /…/“61. „/…/ tim sme si udělali zle, že sme se nikam nedostali, akorát do toho 
kraje, že si to příště nesmíme dovolit, abychom žebrali v Americe o pochvalu“62. 

 
Na schůzích musel být přítomen alespoň jeden zástupce KaSS Vltava nebo Městského 

národního výboru. Členové museli prokazovat počet odpracovaných hodin, např. se dochoval 
pečlivě vedený seznam počtu odpracovaných hodin při stavbě klubovny (v rámci Akce 
Z v letech 1974 – 1976), kde není výjimkou počet přesahující 500 hodin na jednoho člena63. 
Spolek byl každoročně hodnocen právě z hlediska počtu odpracovaných hodin a na tomto 
základě bylo po tom rozhodnuto o míře úspěšnosti souboru. Nejednou je zmínka o spolku 
jako o nejlepším divadelním amatérském spolku v kraji, za což získával čestná uznání a 
diplomy od města.  
 Rok 1993 znamená pro spolek navázání na tradici samostatného divadelního souboru 
v rámci města Kralupy nad Vltavou. DS Scéna je od té doby občanským sdružením. 
 

4.2.2. Malé dějiny 
 Každý informátor tematizuje minulost ze svého úhlu pohledu, s ohledem na to, kdy on 
začínal v souboru pracovat. Vyzdvihuje jiné události, resp. vyzdvihuje ta představení, ve 
kterých hrál.  
  

Událostí, která zasáhla životní příběh informátorů, bylo uvedení hry Caesar od Jiřího 
Voskovce a Jana Wericha v roce 196964. Zde je patrné propojení divadelní a osobní roviny 
v životě informátora. „/…/ když sme hráli Caesara, to bylo snad jediný, to byl rok 69, kdy se 
každý šíleným způsobem bál /…/ my sme toho Caesara hráli jenom třikrát, z toho sme měli 
premiéru a pak nevim jestli to někdo neodnes, protože když byla repríza, tak sme odpoledne 
hráli pro gympl a večer pak pro dospělý, a po tom večerním představení nám to definitivně 
prostě zakázali a čekali sme, že nás seberou /…/ /Ohlasy byly – pozn. HP/ obrovský obrovský,  
to byly aplausy, lidi řvali, lidi jásali“.  Hra byla zakázána. Filip Dubský musel tehdy 
s hereckým kolegou Stanislavem Tatarem65 opustit školství a živit se jako dělník66.  „Standu 
20 let, mně 16 let zákazu ve školství /…/“67. Tehdejší okresní kulturní inspektorka, která toto 
představení povolila, si poté musela najít jiné zaměstnání.  

Představení se dodnes traduje mezi jeho protagonisty jako výjimečná událost. „/…/ 
nebyly to nikdy závratný návštěvy, mívali sme, jó když sme hráli Caesara v 69., to bylo 
nabito“ 
HP: „Myslíš že za to mohl výběr hry?“ 
Marie Dubská: „Hra! Hra a to, že to bylo hodně odvážný na tu dobu a že to 2 lidi v podstatě 
jako odnesli“68. Po roce 1989 byli Filip Dubský a Stanislav Tatar rehabilitováni. „/…/ když to 
skončilo a bavili sme se, tak sme řikali, že nám to opravdu stálo za to a že bysme to udělali 
znova, protože to byl tak nádhernej pocit /…/“69. Na otázku, jestli bylo v té době běžné 

                                                 
61 Tamt. 
62 Z rozhovoru s Kněžnou (77 let, v DS Scéna od roku 1955, bydliště Kralupy nad Vltavou), 22.3.2009. 
63 Seznam odpracovaných hodin viz Příloha III. 
64 Ohlas na divadelní představení Caesar, který se objevil v regionálním tisku, viz Příloha IV. 
65 Zde uvádím pravé jméno, protože se objevilo i ve veřejně přístupném novinovém článku. 
66 Ve stejné době uváděl divadelní spolek v Neratovicích hru Těžká Barbora. Hlavním protagonistům pak bylo 
zakázáno vystupovat v hlavních rolích.  
67 Z rozhovoru s Filipem Dubským (68 let, v DS Scéna od roku 1965, 1971 – 1976 bydliště na Mělníku), 
19.3.2009. 
68 Z rozhovoru s Marií Dubskou (64 let, v DS Scéna od roku 1965, 1971 – 1976 bydliště na Mělníku), 19.3.2009. 
69 Z rozhovoru s Filipem Dubským (68 let, v DS Scéna od roku 1965, 1971 – 1976 bydliště na Mělníku), 
19.3.2009. 
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zakázat celý spolek, Filip Dubský odpověděl: „Člověče víš že o tom sem nikdy nepřemýšlel, 
ale samozřejmě. Samozřejmě, že prostě zakázali a postihli kolik dalších lidí, tady teď teprve, 
jak si mně to řekla, mi to připadá takový někdo někde že by asi jo, asi jo zaintervenoval 
/…/“70. 
 

O představení Caesar se zmiňovali pouze ti informátoři, kterých se osobně týkalo. Ve 
výpovědích se ovšem objevovala témata, o kterých mluvili všichni. 

Pokud informátoři hovořili o dějinách spolku, je zajímavé, že ani v jednom rozhovoru 
se neobjevil rok 1931 jako rok vzniku spolku DS Scéna. Všichni odkazují na dlouholetou 
tradici. Spolek DS Scéna vnímají jako pokračovatele ochotnické činnosti v Kralupech nad 
Vltavou. 
„Historii ježíšmarjá, no 130 let už sme oslavili, takže teď už to bude asi 150 /…/“71. 
 

I z materiálů dostupných ze zápisů ze schůzí, kdy si členové pro interní potřeby nebo 
právě k uspořádání výročí vypracovali historii souboru, je zřejmé, že se považují za zosobnění 
ochotnické divadelní tradice ve městě. Rok 1931, který je dostupný z první jednatelské knihy 
spolku, se v žádném přehledu o historii spolku neobjevuje.  
  

Místa paměti, která se objevují ve všech výpovědích, jsou: představení Sestup Orfeův,  
spolupráce s profesionálními herci a režiséry, snaha získat vlastní prostor pro činnost spolku, 
která je charakteristická pro celou historii DS Scéna (vyzdvihují jednání o klubovně), motiv 
ztráty samostatnosti; a ve výpovědích týkajících se 90. let je pak kladen důraz na 
osamostatnění spolku. Co se týče osobností v souboru, všichni informátoři vyzdvihovali tři, a 
to tehdejší herečku, čestnou občanku Kralup Annu Lipšovou, předsedu Šmejkala a šéfrežiséra 
Dr. Bláhu. U šéfrežiséra je kladen důraz nejen na činnost pro soubor, ale i  pro město. „/…/ on 
to byl opravdu takovej kralupskej patron, on všecky, nejenom divadlo i fotbalisty, všecko jako 
podporoval, opravdu to byl opravdovej Kralupák /…/“72. „/…/ strašně moc let tady držel 
soubor dentista, /šéfrežisér – pozn. HP/ řikalo se mu pane doktore, kterej byl takovej mecenáš 
kultury i sportu, prostě dával peníze na kopanou tady v Kralupech nad Vltavou a sponzoroval 
by se dneska řeklo ten soubor kralupskej /…/“73. 

Zdá se, že od konce 90. let 20. století, kdy došlo ke generační výměně (více v kapitole 
Socioekonomické vazby), začíná nová historie spolku, do které však informátoři sami sebe už 
nezahrnují (např. používají minulý čas ve svých výpovědích týkajících se spolku). „/…/ já 
sem tam chodila ráda a na všechno ráda vzpomínám a je mi líto, že už je konec /…/ sem ráda, 
že sem u toho všeho byla /…/“74. 

  
Pokud se zaměřím na spolek DS Scéna jako orientující prvek v životě informátorů, 

vychází mi tři roviny života informátora, které považuje za sobě rovné. Jedná se o rovinu 
osobní, pracovní a divadelní. Pracovní rovina stojí v opozici k rovině osobní a divadelní. „/…/ 
to bylo jako opravdu to období, že lidi chtěli nějakym způsobem prostě nějak jako v tom 
divadle žít jinak, než žili v tý práci, a tak to bylo takový, že to nějak člověku nevadilo taky sme 
byli mladší. Dneska, kdyby mě tam někdo 5x tejdně vyhnal, /smích – pozn. HP/ tak se 
zhroutim /…/“75. U Kláskové se projevuje provázanost mezi pracovní a divadelní rovinou. 
                                                 
70 Z rozhovoru s Filipem Dubským (68 let, v DS Scéna od roku 1965, 1971 – 1976 bydliště na Mělníku), 
19.3.2009. 
71 Z rozhovoru s Kněžnou (77 let, v DS Scéna od roku 1955, bydliště Kralupy nad Vltavou), 22.3.2009. 
72 Tamt.  
73 Z rozhovoru s Marií Dubskou (64 let, v DS Scéna od roku 1965, 1971 – 1976 bydliště na Mělníku), 19.3.2009. 
74 Z rozhovoru s Kláskovou (68 let, v DS Scéna od roku 1981, bydliště v Kralupech nad Vltavou od 1962 do 
2008), 14.4. 2009. 
75 Z rozhovoru s Marií Dubskou (64 let, v DS Scéna od roku 1965, 1971 – 1976 bydliště na Mělníku), 19.3.2009. 
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„/…/ Lucinku sem tahala na karnevaly /pořádala DS Scéna – pozn. HP/ já sem vždycky měla 
děti ze školky, ty sem si nějak vypiplala /…/“76. U Kněžny se naopak projevuje provázanost 
osobní a divadelní roviny. „/…/ většinou když sme s manželem, s naším tátou /také člen DS 
Scéna – pozn. HP/ hádali, tak to bylo kvůli divadlu /…/“77. Františka Bušková vyzdvihuje 
divadelní rovinu nad svou osobní, objevuje se u ní motiv divadla jako úniku z osobní roviny 
jejího života. „/…/ pro mě to bylo teda ohromný ulevení, já sem hrozně ráda, že sem takle 
zaměstnaná, že se nemusim, já byla sem se rozvedla, vrátila sem se do Kralup, kde sem se 
nastěhovala k našim do baráku. Pro mě to bylo ohromný ohromná pomoc, že sem neměla čas 
se zabejvat tim, co bylo“78. 
 

Informátoři zmiňují 70. léta 20. století, dobu normalizace, jako období nejaktivnější, 
co se týče činnosti souboru. Studováním her, schůzemi, účastí na přehlídkách trávili 
informátoři téměř šest dní v týdnu. „/…/ sem řikala to není koníček, to je kobyla“79.  
 
 Reflexe roku 1989 a následujících let je u informátorů totožný. Vzniklou situaci si 
vykládali stejným způsobem, takovým, který charakterizoval atmosféru v celém spolku, 
potažmo v celé amatérské divadelní oblasti. Členové si nebyli jistí, jak si mohou listopadové 
události vykládat. Nevěděli, zda skutečně dojde ke změně politického zřízení. Když k ní tedy 
došlo, znamenalo to pro soubor odliv mladých členů (většina z nich začala podnikat), nemohli 
jezdit na zájezdová představení, protože spřátelené spolky neměly finance na tyto zájezdy (na 
cestovní výlohy a náklady na představení), často i ztratily prostory, kde se mohla zájezdová 
představení hrát. Vyšly Cibulkovy seznamy, ve kterých se objevila jména některých členů 
spolku DS Scéna, což způsobilo napjatou demotivující činnost ve spolku. „.o nadávalo se na 
to na to předtím, protože to byl takovej chaos, Helo, to se nevědělo, jestli opravdu je to 
pravda, protože já sem zažila i 68. že jo, takže to se taky nadávalo, to bylo ještě horší, ale jako 
nadávalo se, že nikdo nechce, abychom tam hráli divadlo, protože nějak nebyly peníze nebo že 
soubory nechtěly. .ež se to všechno rozjelo a než se to ustálilo, tak prostě byla taková jako 
pauza, nic se ani nenacvičovalo /…/“80.  „/…/ no a když jak bylo po revoluci, tak sme chvíli 
nedělali vůbec nic. V podstatě lidi z toho byli takový vyjančený /…/“81. 
 
 Současnou dobu informátoři vnímají jako překážku pro další činnost spolku. Jsou to 
hlavně stále se zvětšující nároky na členy souboru, co se týče jejich pracovní a osobní roviny. 
A v tom spatřují možné riziko pro budoucnost fungování spolku DS Scéna. „Oni /současní 
členové divadla, režiséři – pozn. HP/ sou ve věku a v situaci, kdy absolutně nemají čas a 
myšlenky /…/ dyť děti malý viď, když režíruje jeden nebo druhej nebo oba, střídají se, je to 
strašně těžký, strašně těžký. Všechno to jako beru, že nedivim se jim vůbec, že nemají, že si 
nesednou a nehrabou se v nějakejch hrách, kde by si zahrálo 15 lidí, ale je to škoda. Já 
se bojim o ty lidi, který tam teď strašně nadšeně choděj a sou bezvadný a úžasný, takže o ně 
zase přídem, příde ten soubor, já už nemám o co přijít, je to škoda /…/“82.  
 

                                                 
76 Z rozhovoru s Kláskovou (68 let, v DS Scéna od roku 1981, bydliště v Kralupech nad Vltavou od 1962 do 
2008), 14.4. 2009. 
77 Z rozhovoru s Kněžnou (77 let, v DS Scéna od roku 1955, bydliště Kralupy nad Vltavou), 22.3.2009. 
78 Z rozhovoru s Františkou Buškovou ((76 let, v DS Scéna od roku 1977, 1951 – 1977 bydliště v Praze a v Ústí 
nad Labem), 7.4.2009. 
79 Tamt.  
80 Z rozhovoru s Kláskovou (68 let, v DS Scéna od roku 1981, bydliště v Kralupech nad Vltavou od 1962 do 
2008), 14.4. 2009. 
81 Z rozhovoru s Marií Dubskou (64 let, v DS Scéna od roku 1965, 1971 – 1976 bydliště na Mělníku), 19.3.2009. 
82 Tamt. 
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 Životy informátorů jsou spojeny také s výstavbou Kralup nad Vltavou, tedy s rovinou 
fyzického prostoru. Všichni informátoři si pamatují, jak se při výstavbě postupovalo. Začalo 
se v Lobečku a pokračovalo se za mostem (sídliště Cukrovar, Hůrka, Zátiší atd.).  

Klásková se s manželem přistěhovala do Kralup nad Vltavou, protože manžel získal 
pracovní místo na Kaučuku a s tím spojený i byt „/…/ tak sme zakotvili v Kralupech na 
přechodnou dobu a už sme tam zůstali /…/“. Město Kralupy nad Vltavou se pro ni omezilo 
pouze na část Kralup – Lobeček. „/…/ já sem do města moc nechodila, já žila fakt v Lobečku, 
tam byly samosky, dvě hospody, tam bylo divadlo, práce, děti mi tam chodily do školy /…/“. 
Protože Kláskovi přišli do Kralup v počátcích výstavby, informátorka si nemůže pamatovat 
Lobeček, tak jako starousedlíci, a jeho fyzickou podobu tak negativně nehodnotí. „Líbilo 
líbilo, z vesnice do města, nějak sem nevnímala Kaučuk, že by tam něco bylo cítit nebo něco 
takovýho. Měla sem práci, měla sem hodného manžela, měla sem tam plno známejch od 
začátku, takže spokojená sem tam byla /…/“. Reflektuje však následující nárůst obyvatelstva a 
změnu v atmosféře. „.o přibejvali lidi, no přibejvali, lidi byli čím dál takoví jako nervóznější. 
Bylo to dřív takový klidnější /…/“83. 

Františka Bušková si naopak podobu Lobečku pamatuje velmi dobře. „/…/ tady byly 
pár baráčků a jinak tady byly pole, cestička podle hřiště k letišti a chodilo se na houby tady 
do Červenkového háje a to byly dva takový lesíky /…/ a všechno nenávratně pryč“. Z Kralup 
nad Vltavou se odstěhovala ještě před začátkem výstavby v roce 1951, a přesto že do Kralup 
často jezdila, v nových Kralupech ztratila orientaci. „/…/ já  sem se tady mezi těma 
panelákama prostě ztratila“. Výstavby lituje, nesouhlasí s fyzickou podobou města. „Já sem 
dá se říct staromilec, já si dokážu představit, že by byly ty Kralupy jako dřív, jo bez těch 
paneláků, mně se ty paneláky prostě nelíběj“. Reflektuje i změnu povahy vzájemných vztahů 
mezi občany. „/…/ dřív to tady bylo takový nějaký, lidi se znali, dneska sídliště jak hrom a já 
neznám, ani co bydlej o dvě patra nade mnou, a to je řekla bych takle většina lidí“. Uznává 
však i výhody. „/…/ sem ráda, že mám všecko blízko /…/“84.  

Kralupy nad Vltavou se Marii Dubské, mladší sestře Františky, jejichž rodina bydlí 
v Lobečku ve stejném domě od roku 1905, měnily doslova před očima. Výstavbu a současnou 
podobu Kralup hodnotí negativně. „Víš já sem takovej člověk, někdy jako mi to příde líto, že 
jako třeba tady toho spoustu zbourali a že to zrovna nenahradili žádnou nádherou /…/ 
Kralupy se změnily úplně celý, Lobeček byl vesnice, teďka v podstatě díky tý Vltavě /KaSS 
Vltava – pozn. HP/ to je v podstatě střed města že jo, tadyto bylo vesnička, město bylo za 
vodou, bylo to malý město hlavně že jo, já nevim ani ne poloviční, než se začlo stavět, než se 
začal stavět Kaučuk. Změnilo se podobou, změnilo se tím, že sem přišla spousta cizích lidí, 
přišla sem spousta Moraváků /…/ tady kam se podiváš, to je samej Moravák, který tady 
zakotvili, protože ten výzkumnej ústav byl původně ve Zlíně že, pak když se postavil Kaučuk, 
tak všichni přešli sem, takže změnila se struktura obyvatel, změnilo se vizuelně město strašně 
moc /…/“85. 

Tři informátoři, Kněžna, Marie Dubská a její manžel Filip, komentují výstavbu Kralup 
nad Vltavou s ohledem na samotný spolek DS Scéna. Kněžna díky tomu, že pracovala na 
Kaučuku, začala se zaměstnanci nacvičovat pohádku. Téměř všichni informátoři pamatují 
divadelní spolek, který vznikl a jehož zřizovatelem byl právě Kaučuk. Ze záznamů ze schůzí 
je doloženo vzájemné hostování. Spolek Bez Boudy při Závodním klubu ROH Kaučuk se 
později zrušil a členové přešli do Scény. Manželé Dubští hovoří o úbytku diváků. „/…/ Když 
potom sme se jako přestěhovali do novýho kulturáku v Lobečku, tak ty vazby těch starejch 

                                                 
83 Z rozhovoru s Kláskovou (68 let, v DS Scéna od roku 1981, bydliště v Kralupech nad Vltavou od 1962 do 
2008), 14.4. 2009. 
84 Z rozhovoru s Františkou Buškovou ((76 let, v DS Scéna od roku 1977, 1951 – 1977 bydliště v Praze a v Ústí 
nad Labem), 7.4.2009. 
85 Z rozhovoru s Marií Dubskou (64 let, v DS Scéna od roku 1965, 1971 – 1976 bydliště na Mělníku), 19.3.2009. 
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Kralupáků, kteří chodívali do Osvěty /Městská osvětová beseda – pozn. HP/, tak těm se 
nechtělo přes most, takže to ubývalo. A tady na sídlišti, to bylo sídliště, který vzniklo z lidí, 
kteří se do Kralup přestěhovali /…/ bylo to tady takový nesourodý, lidi se seznamovali že jo a 
někteří prostě o divadlo neměli zájem proti tomu, co původní členové byli zvyklí, že měli 
v Kralupech, ve starých Kralupech, tak pochopitelně byla nižší ta návštěva /…/“86. „/…/ to 
byl takovej sídlištní fenomén /…/ jednak sem přišla strašná spousta novejch lidí, čímž se jako 
i trošku teda i do toho souboru přišlo pár lidí z těch přistěhovalců že jo, když se začal stavět 
Kaučuk a když se začalo stavět todle obrovský sídliště, tak ty lidi pochopitelně se i některý do 
tý činnosti souboru zapojili, ale zase třeba na to množství obyvatel se ta návštěvnost tomu 
neodpovidala právě proto, že to zas bylo hodně cizích lidí, který neznali, ty co sou v tom 
souboru a chodili na ty Pražáky87, a ne na soubor no“88.  

Jakým způsobem členové charakterizovali město na zájezdových představeních, o tom 
svědčí následující citace tehdejšího předsedy spolku Šmejkala, která se objevila ve Zpravodaji 
na přehlídce v Ostravě. „Kralupy n.V. jsou takovou malou Ostravou /…/ Kouř a továrny 
v městě nám připomínají náš kraj, kde z jedné strany dýmají kladenské železárny, z druhé 
Mělník, kde se brzy začne těžit uhlí. Také naše kralupské průmyslové podniky přispívají 
k obdobné atmosféře, jaká je zde u vás /…/“89. 

                                                 
86 Z rozhovoru s Filipem Dubským (68 let, v DS Scéna od roku 1965, 1971 – 1976 bydliště na Mělníku), 
19.3.2009. 
87 Informátorka má na mysli pražská profesionální divadla. 
88 Z rozhovoru s Marií Dubskou (64 let, v DS Scéna od roku 1965, 1971 – 1976 bydliště na Mělníku), 19.3.2009. 
89 Zpravodaj 3. Národní přehlídka amatérského divadla pro děti 1973: Soukromý archiv DS Scéna v Kralupech 
nad Vltavou.  
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4.3. Socioekonomické vazby 

  
 V poslední části empirické analýzy se zabývám subjektivní reflexí informátorů 
ohledně vztahů v souboru. Poukážu na základní jevy, které umožňují fungování spolku po 
celou dobu jeho existence. Je to důraz na vazby členů a diváků, na původ členů spolku, na 
jejich sociální skladbu, ale i na jev, který narušoval činnost spolku.  
 Během výzkumu se ukázalo, že nejdůležitějším prvkem pro zachování existence 
spolku, jsou rodinné a neformální vazby členů spolku. „/…/ my sme vlastně jako úplně 
oficielně do souboru přišli v tom 65. roce a to byl takovej rodinnej podnik, v podstatě jako je 
to teď, tam byla převážná část manželských párů /…/“90. Informátoři považují manželské páry 
za jádro spolku, za základ toho, že spolek drží pohromadě. Tato teze se potvrdila i při studiu 
archivních dokumentů, kdy se v jednatelských knihách objevují jména přítomných členů na 
schůzi. Rodinné vazby se projevují i v přijímání nových členů. V některých případech 
můžeme dokonce mluvit i o rodinné tradici, týkající se ochotnické divadelní činnosti. Ať už 
se jedná o děti, sourozence nebo vzdálené příbuzné, pokrevní pouto hraje významnou roli. 
 Druhým nejčastějším způsobem, jak se člověk mohl stát členem, jsou neformální 
přátelské vazby. „Buď je někdo přived znali se s někym ze souboru a projevili zájem, že by se 
chtěli taky zúčastnit, no tak je přivedli do souboru“91. V ojedinělých případech se členem 
spolku stal člověk, který nikoho v DS Scéna neznal. Tak např. Klásková se stala členkou 
spolku až díky kamarádce, která již v DS Scéna působila, ačkoli o existenci spolku věděla a 
měla o členství zájem. „Věděla sem, že to funguje, ale sama sem prostě neměla tu odvahu 
/…/“92.   
 Všichni členové spolku DS Scéna od vzniku až do současnosti pocházeli z Kralup nad 
Vltavou. Ve výjimečných případech z blízkých okolních obcí. Někteří členové chápou 
bydliště v Kralupech nad Vltavou jako podmínku pro dobré fungování spolku. /…/ když se 
poprvé jako Kašpar stal předsedou, tak /tehdejší dlouholetá členka spolku – pozn.HP/ měla 
strach, že prostě, když nebydlí v Kralupech nad Vltavou, že k tomu nebude mít takový 
vztah“93. Je tedy zřetelná vazba členů na lokalitu, ve které spolek působí. 
 Sociální skladbu spolku považují informátoři za různorodou. Ve spolku pracovali lidé 
z různých sociálních vrstev, což se potvrdilo i při studiu archivních dokumentů. Členové 
spolku DS Scéna si vedli seznamy členů, kde je uvedeno kromě jiného i profese jednotlivců. 
Nejčastěji zmiňované profese jsou učitelé, lékaři, zdravotní sestry, úředníci, drobní 
podnikatelé ale i dělníci. „/…/ byla to taková ta střední vrstva /…/“94. „Ze všech možnejch 
vrstev, to se nedá říct, že by to byla prostě jedna, to bylo velice různorodý, řikám, to bylo od 
dělníka po ouřadu, všechno dohromady“95. Stejným způsobem vnímají i skladbu současného 
spolku DS Scéna. 
 Co se týče diváků, objevují se stejné vzorce jako u zmíněného členství a skladby 
spolku. „/…/ ono to je tak, kdo jakej byl v podstatě sociální rozsah v tom souboru, tak stejný 
sociální složení bylo těch diváků, protože se přišli podivat na toho svýho známého no /…/“96. 

                                                 
90 Z rozhovoru s Marií Dubskou (64 let, v DS Scéna od roku 1965, 1971 – 1976 bydliště na Mělníku), 19.3.2009. 
91 Z rozhovoru s Františkou Buškovou (76 let, v DS Scéna od roku 1977, 1951 – 1977 bydliště v Praze a v Ústí 
nad Labem), 7.4.2009. 
92 Z rozhovoru s Kláskovou (68 let, v DS Scéna od roku 1981, bydliště v Kralupech nad Vltavou od 1962 do 
2008), 14.4. 2009. 
93 Z rozhovoru s Marií Dubskou (64 let, v DS Scéna od roku 1965, 1971 – 1976 bydliště na Mělníku), 19.3.2009. 
94 Tamt. 
95 Z rozhovoru s Františkou Buškovou (76 let, v DS Scéna od roku 1977, 1951 – 1977 bydliště v Praze a v Ústí 
nad Labem), 7.4.2009. 
96 Z rozhovoru s Marií Dubskou (64 let, v DS Scéna od roku 1965, 1971 – 1976 bydliště na Mělníku), 19.3.2009. 
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„/…/ chodili hlavně ty opravdu příznivci nebo rodinní příslušníci /…/“97. „ /…/ většinou 
chodili známí /…/98. Neformální a rodinné vazby tedy hrají roli i u diváků. Podobné je to i 
v současné době.  
 Motiv, který se neustále opakuje ve výpovědích, se týká generační výměny ve spolku, 
která je patrná od 90. let 20. století. Členové zestárli a zdravotní stav jim už neumožňoval 
aktivní činnost ve spolku. Jejich vedoucí úlohu převzala mladší generace (dnešní třicátníci), 
která se stala členy v 80. letech a která tvoří jádro spolku dodnes. Informátoři považují tuto 
situaci jako pozitivní faktor, který ovlivnil činnost a směřování spolku. „/…/ já bych řekla, že 
vy jako mladý ste do toho přinesli elán, kterej sme měli my a kterej už nám nevydržel, na 
kterej už nemáme“99. „/…/soubor stárnul, až do doby, kdy Kněžna sehnala partu študáků 
z kralupského gymnázia a začla s nima dělat. Zaplaťpánbůh, že se to tak stalo, protože tato 
parta těch študáků se vlastně stala jádrem novýho souboru, nebo ne novýho souboru ale 
souboru s novým jádrem souboru, který velice dobře a intenzivně pokračuje dál no /…/“100  
 Informátoři hovoří o spolku DS Scéna jako o své druhé rodině, o druhém domovu. 
Zvláště v době komunistického režimu vyzdvihují stmelenost spolku. „/…/ nestalo se, že by 
někdo někdy na někoho dones, co se řeklo, co se udělalo /…/“101. Ve všech výpovědích se 
objevují hodnotící výrazy typu dobrá, výborná parta, což svědčí o vzájemné soudržnosti mezi 
členy spolku, která je nezbytným jevem pro fungování činnosti spolku DS Scéna. 
 Výjimečně se ve výpovědích informátorů objevují problémy, s kterými se členové 
museli potýkat. Jedná se o vnitřní roztříštěnost spolku, kdy jeho členové netvořili sjednocenou 
skupinu, což se prokázalo i při studiu archivních dokumentů. Tyto problémy se vyskytly 
v druhé polovině 50. let, v polovině 60. let a v druhé polovině 90. let 20. století.  „/…/ Jest 
kritická situace v souboru, a roztříštěnost – celý čas se nehraje – velká nechuť k práci – 
rozdvojenost na dvě party /…/“102. Záznamy vystihující tuto atmosféru v souboru se objevují 
ještě pětkrát. Podobnou atmosféru si pamatuje Františka Bušková v době, kdy se spolek 
Beseda spojil se spolkem Scéna. „/…/ z tý Besedy přišla ta parta těch Šumbalů a Kněžna 
s manželem byli spíš v tý Scéně /…/ byli dva tábory proti sobě, ty se nemohli, nějak se 
nemohli snést no, Kněžna primadona, Šumbalová druhá primadona /…/ to byli velký 
rivalové“103. Vnitřní krize spolku pak nastává ještě ve 2. polovině 90. let a trvá téměř do 
začátku 21. století. „Kněžna z těch mladejch udělala takovou jako sólo partu, že oni dokonce 
jednu dobu měli pocit, že oni založili soubor /…/ jo že oni si vedli svojí kroniku a začali si 
jako dělat svoje alba fotek a takle a my sme na to koukali jak vrány /…/ byli sme z toho 
tenkrát takový roztrpčený /…/“104. Zápisy z dalších let činnosti spolku DS Scéna poukazují na 
to, a informátoři to potvrzují, že tato situace trvala přechodnou dobu a spolku se ji podařilo 
překonat. Současný spolek informátoři považují za sjednocený, což můžu vzhledem k vlastní 
zkušenosti potvrdit. 
 Ukázalo se, že pro dobré vztahy ve spolku jsou potřeba i interakce vně divadelní 
činnosti (oslavy narozenin, výlety, divadelní soustředění apod.). „/…/ to musí, to by si jinak 
                                                 
97 Z rozhovoru s Kláskovou (68 let, v DS Scéna od roku 1981, bydliště v Kralupech nad Vltavou od 1962 do 
2008), 14.4. 2009. 
98 Z rozhovoru s Františkou Buškovou (76 let, v DS Scéna od roku 1977, 1951 – 1977 bydliště v Praze a v Ústí 
nad Labem), 7.4.2009. 
99 Tamt. 
100 Z rozhovoru s Filipem Dubským (68 let, v DS Scéna od roku 1965, 1971 – 1976 bydliště na Mělníku), 
19.3.2009.  
101 Tamt. 
102 Scéna Kralupy nad Vltavou. Jednatelská kniha (1930 – 1960). Zápis z výborové schůze dne 6.2.1956: Archiv 
DS Scéna Kralupy nad Vltavou. 
103 Z rozhovoru s Františkou Buškovou (76 let, v DS Scéna od roku 1977, 1951 – 1977 bydliště v Praze a v Ústí 
nad Labem), 7.4.2009. 
104 Z rozhovoru s Marií Dubskou (64 let, v DS Scéna od roku 1965, 1971 – 1976 bydliště na Mělníku), 
19.3.2009. 
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ten kolektiv nedala dohromady, musíte se navzájem znát, abyste věděli, co můžeš, co nemůžeš, 
aby si si neublížila nebo aby si neublížila tomu druhému /…/“105.  

                                                 
105 Z rozhovoru s Kněžnou (77 let, v DS Scéna od roku 1955, bydliště Kralupy nad Vltavou), 22.3.2009. 
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5. Závěr 
 
 Rozhodla jsem se sledovat Divadelní spolek Scéna v Kralupech nad Vltavou od doby 
jeho vzniku až do současnosti. Prostřednictvím studia pramenů a prováděním biografických 
narativních rozhovorů s několika členy spolku jsem se pokusila v několika rovinách vyprávět 
příběh spolku DS Scéna.  

Šlo mi jednak o to zjistit, jakým způsobem fungoval, nakolik byl DS Scéna ukotven 
v lokalitě města, případně jeho městských částí, a to jak ve vztahu k fyzickému prostoru, tak 
ve vztahu k institucionálněsprávnímu aspektu či k sociálním a psychologickým vazbám 
v rámci dané lokality.Vedle toho je ovšem nepominutelnou součástí příběhu časová linie, jež 
je zřetelná prostřednictvím dobových politických a hospodářských událostí, působících na 
život spolku a jeho jednotlivých členů. Samozřejmě z druhé strany byl samotný spolek 
udržován těmito jednotlivými členy, tudíž i životní příběhy členů utvářely a utváří příběh 
divadelního amatérského spolku DS Scéna. 

V rámci bakalářské práce jsem se tedy pokusila všechny roviny popsat. Tyto roviny 
jsou propojeny a zřetelně z jejich interpretace vyplývají následující závěry.  

V biografii spolku vystupují následující „body zlomu“ (Grygar 2005). Jsou jimi boj za 
samostatnost, angažovanost členů a vztah spolku a města, jenž se projevuje v přímě vazbě ve 
všech zkoumaných aspektech.  

Příběh DS Scéna je příběhem o ztrátách a znovunabývání samostatnosti. Jakákoliv 
snaha o zastřešení spolku ze strany státu, města či jiné organizace je doprovázena pocitem 
příkoří a manipulace. Spolek  těžko snáší jakoukoliv autoritu nad sebou. Zásahy do fungování 
a činnosti DS Scéna působí jako demotivující faktor, což je reflektováno v dobových 
zprávách i zpětně. Již samotný vznik spolku je spojen s odštěpením od Sokola. Rok 1950, kdy 
vešel v platnost soběslavský plán, znamenal pro spolek ztrátu samostatnosti a převedení 
zodpovědnosti na město. Po roce 1989 dochází k osamostatnění od jakékoliv zastřešující 
organizace. Touha po samostatnosti se projevovala během těchto 40 let neustálou snahou 
pracovat, jako by byli nezávislí, což znamená, že pracovali svépomocí, např. na stavbě 
klubovny či jeviště. To, že je spolek členů a nikoho jiného, je vidět na způsobu financování. 
Osamostatnění spolku bylo vždy doprovázeno soukromými vklady členů, zajišťující rozvoj 
činnosti. V této rovině se tak projevuje velká, silná a nutná angažovanost členů spolku.  

Mezi informátory zaujímá spolek DS Scéna významné místo, srovnatelné s rovinou 
profesní a osobní. Divadelní rovina v životě informátora převyšovala svým významem rovinu 
profesní. V 50. letech 20. století se u členů spolku neprojevuje „budovatelské nadšení“, což 
mohu usuzovat ze snížené aktivity členů. 70. léta 20. století jsou naopak v souladu s tendencí, 
která se projevovala na území tehdejšího československého státu, kdy se lidé uchylovali 
k volnočasovým aktivitám, protože se v nich na rozdíl od profesní roviny mohli realizovat. 
V tuto dobu se spolek DS Scéna v dobových materiálech i zpětně reflexí informátorů 
považuje za nejaktivnější. V současné době se zdá, že spolek DS Scéna toto výsadní postavení 
v životě členů ztrácí, protože v prioritách členů spolku převažuje rovina osobní a profesní, což 
je ovšem zase dáno současným trendem, pramenícím z 21. století. Členové vždy ctili 
divadelní tradici, ve které chtěli pokračovat. Odkaz na tuto tradici a její vyprávění tak spojuje 
předchozí generace s těmi současnými a budoucími (Berger, Luckmann 1999). Kontinuitu DS 
Scéna zajišťovali svými vlastními rodinnými a neformálními vazbami, které prostupují 
existencí spolku od jeho vzniku až do současnosti. Zvláště bych chtěla zdůraznit rodinné 
„klany“, které jsou charakteristické pro spolek po celou dobu jeho existence až do 
současnosti, což může odkazovat k reflexi spolku jako primární skupiny (Řezáč 1998). Dále 
se prokázala výrazná role ve vztahu k městu či k soukromým subjektům v podobě 
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neformálních přátelských vazeb, což se odráží ve fungování spolku v prostoru i v čase, ať jde 
např. o sponzoring či vzájemnou výpomoc, týkající se reprezentace spolku a města. 

Město Kralupy nad Vltavou vystupuje jako jednotící prvek v konkurenci vůči jiným 
souborům v kraji. Konkurence mezi kralupskými soubory se neprojevila, naopak si vzájemně 
pomáhaly. Rivalita byla reflektována mezi jednotlivými částmi města, kde byly spolky 
lokálně ukotveny, a to nejen skladbou členů, ale i skladbou diváků. Do Besedy v Lobečku 
chodili obyvatelé Lobečku, do Scény v Kralupech chodívali Kralupáci atp. S budováním 
Kaučuku a celkovou výstavbou však tato rivalita mezi částmi města přestává být patrná, 
protože, paradoxně oproti snahám osamostatnit se, získává DS Scéna vstupem institucionální 
roviny do fungování spolku vedoucí postavení v Kralupech nad Vltavou a členové ostatních 
spolků postupně přechází do DS Scéna, která má jako jediná stabilní jeviště. S přestěhováním 
Scény z Kralup do Lobečku je na druhé straně reflektována ztráta diváků, což opět odkazuje 
k lokální ukotvenosti nejen samotného spolku, ale právě i jeho diváků. Lokální vazby se dále 
projevují i v samotné činnosti spolku. Ta je podporována veřejnými i soukromými subjekty 
vně spolku. Ať už jde o sponzoring, který je zprostředkován ve dvou situacích. Za prvé 
v případě finančních potíží spolku a za druhé v případě již zavedeného a dobře fungujícího 
spolku. Nebo o samotnou reprezentaci spolku, která je reflektována jako prospěšná a žádoucí, 
jak pro spolek, tak ale i pro město. Město si je vědomo, že je spolkem DS Scéna 
reprezentováno, a proto ho podporuje. Spolek si je této podpory vědom, a proto město mimo 
jiné reprezentuje. Vzájemná podpora a výpomoc odkazují k provázanosti mezi městem a 
spolkem. Mohu tedy považovat spolek DS Scéna za organizaci, kterou Keller (2007) nazývá 
otevřeným systémem, protože dochází k vzájemným výměnám mezi ním a prostředím, ve 
kterém funguje. Město pak opravdu představuje pro spolek žitý prostor (Šuleřová 2006). 

Vliv dobových politických událostí se do příběhu DS Scéna promítá po celou dobu 
jeho existenci. Hospodářská krize ve 30. letech 20. století vyvolala finanční tíseň spolku a 
následnou snahu získat sponzory na svou činnost. V době okupace se spolek spojil se spolkem 
Tyl, aby si vzájemně vypomohly a usnadnily si tak činnost ve městě. „Budovatelské nadšení“ 
se v 50. letech 20. století v činnosti spolku neodrazilo, spíše naopak. Informátoři mi tento 
závěr, plynoucí ze studia pramenů, nemohli potvrdit, převážná většina z nich ještě nebyli 
členy, nebo byli příliš mladí, aby to zpětně mohli reflektovat. Na konci 60. let spolek reaguje 
na politickou situaci uvedením „kontroverzní“ hry Caesar, jejíž důsledek se promítne do 
životního příběhu některých členů. Tradovaná událost (představení Sestup Orfeův) je spojena 
s koncem 70. let minulého století, kdy vliv veřejné sféry zasáhl činnost spolku. Rok 1989 a 
následující období je reflektováno v podobě velkých změn, názorových rozdílů na další 
fungování spolku. Činnost spolku je spíše zaměřena k interním problémům a debatám, které 
nakonec vyústí v roce 1993 k ustavení spolku jako samostatně fungujícího nezávislého 
občanského sdružení, kterým je dodnes. 

Z výzkumu je tedy zřetelná vazba na město Kralupy nad Vltavou, kterou spolek DS 
Scéna vítá v případě, že je samostatným právním subjektem, jenž je zodpovědný sám za sebe.  
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7. Přílohy 

7.1. Příloha I. 
 
Mapa Kralup nad Vltavou s vyznačenými místy, kde působila DS Scéna od roku 1931 až do 
současnosti. 
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7.2. Příloha II. 
Kopie dopisu, ve kterém je nařízeno vyškrtnout repliky ze hry „Jenom ještě chatu“: Archiv 
DS Scéna Kralupy nad Vltavou. 
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7.3. Příloha III.106 
Kopie seznamu odpracovaných hodin na stavbě kulisárny v rámci Akce Z v letech 1974 – 
1976: Archiv DS Scéna Kralupy nad Vltavou. 
 

 

                                                 
106 Jména pracovníků jsou z důvodu zákona na ochranu osobních údajů zakryta. V případě dvou osob 
vyskytujících se v textu jsou použity jejich pseudonymy. 
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7.4. Příloha IV. 
 
Ohlas na divadelní představení Caesar hraný DS Scéna v roce 1969: Soukromý archiv Filipa 
Dubského a Marie Dubské. 
B. Petříček: Neznámý „Caesar“. Nové Mělnicko. Roč.XVIII., č. 21, ze dne 5.6. 1969.   
 
 
 
 
 

 


