Letos by ochotnické divadlo v našem městě oslavilo 65 let
v poválečné historii.
Je skutečností, že mezi prvními spolky, které na území našeho města po skončení 2. světové války vznikly, byl sbor
dobrovolných hasičů a divadelní ochotnický spolek. Mít v obci hasiče a divadelníky patřilo vždy k dobrému
bontonu a existence obou pak obec či město povyšovala společensky do „vyšší“ kategorie.
Je zajímavé, že nově příchozí obyvatelé města si v chaotické poválečné době našli čas a krátce po nastěhování se
jich několik dalo do studování divadelní hry. Již 27. ledna 1946 měla premiéru hra Pasekáři a aby toho nebylo
málo, tak v dubnu se představili budišovskému obecenstvu další premiérou, tentokrát operetou U panského
dvora. Oba divadelní kusy režíroval a také v nich hrál pan Jaroslav Buček-jinak místní pan nadlesní. Z této doby se
nám žádné fotografie nedochovaly, ale máme k dispozici originální plakáty. Dirigentem nově vzniklé městské
hudby byl pan řídící Jiříček.
V letech 1950 – 54 uvedli budišovští ochotníci pod režijním vedením pana Bučka operety – Perly panny Serafínky,
Slovácká princezka a U naší kapličky. Pak následují Sládci, Večer hraju já a zpěvohra o Kmochovi. V roce 1958
přejímá vedení jednoho představení – Svatba v Malinovce – pan Karel Ševčík a ve stejném roce uvádí se
souborem Morálku paní Dulské pan Vladimír Holas. Až do roku 1965 se na jevišti kulturního domu střídají operety,
komedie i drama.
1959 – Je libo cigaretu ? rež. Jaroslav Buček
1959 – Dámy a husaři

rež. Karel Ševčík

1960 – Helenka je ráda

Karel Ševčík

1961 – Truchlící pozůstalí

Vladimír Holas

V roce 1961 začíná tradice Divadelních májů při příležitosti 15. výročí založení ochotnického divadelního souboru.
V roce následujícím uvádí divadelníci dokonce tři premiéry v roce, kde se za režijním pultem střídá pan Ševčík
a Holas: 1962 - Tři pomeranče (Ševčík). Černá vlajka (Holas), Slaměný klobouk (Ševčík). V roce 1963 nastudoval
soubor pod vedením pana Holase pohádku pro děti Zvířátka a loupežníci,
V roce 1964 soubor uvádí zpěvohru Voskovce a Wericha- Nebe na zemi (Ševčík), s kterou soubor slavil mimořádné
úspěchy. Poslední nastudovanou hrou byla v roce 1965 Charlyova teta (Ševčík). Je nutné také připomenout, že
soubor často doprovázel hudební orchestr pod taktovkou učitele a ředitele LŠU Jana Čermáka a s ním spojená
další jména – Leoš Freiher, František Jiříček, Jaroslav Žabenský a řada dalších budišovských muzikantů.
Připomeňme si několik jmen divadelníků, kteří byli velkou oporou souboru: Jaroslav Buček, Vladimír Holas, Karel
Ševčík, Horymír Pudich, Ladislav Ryšánek, Anna Filová, Božena Kovaříková, Vilma Teplá, Jarek Kovařík, Miloš Pírek,
Jana Vránová, Dagmar Sysalová, Karel Hráček, Josef Kadrnožka, Emil Zedník, Draha Šidlová, Bohumil Štěpán,
Vlastimil Pinkava. Jistě bychom mohli jmenovat řadu dalších jmen, ale při vzpomínání s bývalou členkou souboru,
jsme si mohli na některá nevzpomenout.
Budišovští své ochotníky milovali a svůj zájem dávali najevo vždy zcela zaplněným sálem.

Divadélko Klíč
V roce 1978 vzniká, po více jak dvacetileté přestávce, další divadelní soubor, který se dal pod vedením pana
Oldřicha Mižďocha do studia veselohry Napoleon z Doubku. Tato hra však nebyla uvedena, protože se vlastně pro
nezájem členů nově vzniklého souboru, nedostudovala.
Krátce po tomto neúspěšném pokusu oživit ochotnické divadlo, se dává dohromady nová parta mladých lidí a pod
vedením Heleny Malušové, začala s nácvikem pohádky pro děti. Členové pojmenovali soubor Divadélko Klíč.
V květnu 1979 se dvanáctičlenný soubor představil budišovské veřejnosti veselou pohádkou Zvířátka a loupežníci.
Počet návštěvníků představení všechny ohromil. Představení se odehrálo za účasti 252 diváků. Soubor hostoval
s Loupežníky v Melči a v Píšti (198 a 165 diváků).
V témže roce na podzim se začala připravovat nová hra, vlastně takový malý muzikál od Pavla Gryma – Bubáci.
Hudbu osobně složil na dané texty ředitel LŠU pan Jan Čermák, a to dosti originálním způsobem. Každý nástroj
nahrával zvlášť na kotoučový magnetofon a pak mixem vytvořil velký orchestr. Premiéra se uskutečnila opět
v květnu 1980 a představení zhlédlo 232 diváků. Tato pohádka patřila k nejúspěšnějším. Soubor s ní hostoval na
divadelních přehlídkách Těškovické jaro a Štěpánkovický máj, který byl zároveň okresní přehlídkou divadelních
souborů. Z této okresní soutěže si soubor odvezl ocenění za kostýmy a scénickou výpravu, cenu za nejvyrovnanější
výkon celého divadelního souboru a byl vlastně vyhlášen vítězem okresní přehlídky souborů hrajících pro děti.
V Novém Opavsku vyšel článek (16.5. 1980), který ocenil herecké a pěvecké výkony, režijní vedení, kostýmní
vybavení, zvukové a světlené efekty. Soubor byl s představením pozván do Hlučína, Píště a Jánských Koupelí.
Ještě v roce 1980 připravil Klíč pořad tzv. malých jevištních forem pro okresní přehlídku v Pusté Polomi. Pořad byl
veselou formou věnován problémům mezi mužem a ženou a byl proto nazván Problém emancipace.
Přišel rok 1981 a začala příprava hry, tentokrát pro dospělé, J. Suchého a L. Vyskočila - Faust, Markéta, služka
a já. Hra byla provázena texty a hudbou J. Suchého v podání Aleše Horáka. Jak to vše bylo doopravdy
s doktorem Johanem Faustem a ďáblem se dovědělo 120 diváků na premiéře 24.4. 1982. Hra byla reprízována
ještě 27. května a soubor s ní hostoval v Litultovicích, v Hlučíně a v Píšti. V roce 1983 uvedl soubor tuto hru na
Okresní přehlídce amatérských divadelních souborů Vítkov 1983, kterou pořádalo Okresní kulturní středisko
Opava.
Pro soutěž měst a obcí opavského okresu, kdy se utkala města Budišov n.B. a Vítkov, připravil Klíč, pro obě města
povinný kulturní program této soutěže, další pořad jevištních forem pod názvem Mezilidské vztahy, aneb jak na to
nejít. V tomto roce získává soubor 2. místo v soutěži aktivity souborů od OKS Opava.
V dalších následujících letech prochází soubor krizí, kdy se několik členek souboru provdalo a odstěhovalo, několik
členů se pro pracovní zaneprázdnění vzdalo členství, a tak zbývající osazenstvo tvořilo pro potřeby kulturního
střediska malé formy pořadů jako např. pásma poezie, pomáhalo s organizací dětských zábavných pořadů
a někteří se ujali konferování různých druhů soutěží.
Chtěla bych uvést několik jmen, která byla pilíři tohoto souboru a svým velkým podílem přispěla k jeho úspěchům:
Blažena Žatková, Dagmar Sysalová, Marie Okálková, Dáša Foltýnová, Jarmila Blatecká, manželé Šoltýsovi, Jiří
Morkes, Jaroslav Drozd, Pavel Kolařík, Saša Edelmanová, Naďa Jakelová, Anička Čermáková, Ivana Oslejšková,
Věra Procházková, Helena Malušová. V neposlední řadě nesmím zapomenout na Jana Čermáka, Pavla Čermáka,
Jindřicha Votočka a Annu Uhrovou, kteří tvořili technické zázemí souboru.
Přichází rok 1987 a s ním noví ochotníci, ale pod starým názvem Divadélko Klíč. A začaly dlouhé hodiny zkoušek
pohádky pro děti - Jak byla čertům v pekle zima. Po téměř půlročním zkoušení se premiéra uskutečnila přímo na

Okresní přehlídce ochotnických souborů v Hlavnici 19.3. 1988, (v Budišově byla odehrána 27.3. 1988). Nervozita
souboru veliká, neboť většina z nich stála na prknech, která „znamenají svět“ poprvé. O to bylo závěrečné
hodnocení poroty překvapivé – do naprostého ticha divadelního hlavnického sálu zaznělo – vítězem Okresní
přehlídky ochotnických souborů se stává – divadelní soubor Klíč z Budišova nad Budišovkou. To, co se ozývalo
z řad, kde seděli naši „vykulení divadelní kandrdasové“ se nedá ani vylíčit a ani zapomenout.
„Jedeme
na krajskou soutěž do Ostravy!“ Krajské přehlídky se soubor zúčastnil 14. května 1988 v Domě kultury OKD
v Ostravě-Porubě. Mezi ostřílenými matadory jsme jako nováčci nedosáhli na žádný vítězný stupeň, ale zúčastnili
jsme se ctí a zápalem vlastním pro většinu mladých lidí v souboru.
Z paměti mi nikdy nevymizí jména: Tomáš Tvarůžek, Milena Petreňová, Petra Čeřovská, Martin Tvarůžek, Hana
a Jana Okálkovy, Petra Kubínková, Martin Buček, Petr Latka, Martin Petreň a opory souboru Miloš Pírek a Pavel
Kolařík.
No, a to byl vlastně poslední ucelený divadelní soubor, který i když dosáhl na nejvyšší ocenění v historii
ochotnického divadla, tak po odehrání jediné hry ukončil svou činnost. A kdo vlastně za to mohl? Láska!!! Nastala
doba několika svateb mezi členy, mnozí se chystali na rodičovské povinnosti a na divadlo tak nějak nezbyl čas.
Škoda.
Ještě několikrát byl vytvořen pokus, dát dohromady partu nadšenců a opět začít hrát divadlo pro děti, ale již se to
nikdy nepodařilo. Uběhlo neskutečných 23 let, téměř stejný počet jako mezi divadelním souborem z přelomu
padesátých let a pak jejich následovníky z let sedmdesátých.
S oběma divadelními Klíči jsem prožila neskutečné a nezapomenutelné okamžiky, kterých bylo ne na jeden, ale na
několik životů. Doufám, že všichni vzpomínají na působení v obou souborech stejně a že některé vzpomínky jim
také vženou do očí slzy. Slzy smíchu, přes které jsme mnohdy neviděli na text, nebo na šití kostýmů, přípravu kulis
a nahrávání zvukových efektů. Divadlo je především srdeční záležitost.

Dětské ochotnické divadlo
Hrát divadlo s dětmi, to chce vždycky velký kus odvahy. Umravnit partu neposedných blech je někdy nadlidský
úkol. A co teprve je donutit, aby se po měsíci nácviku, alespoň trochu začaly učit text zpaměti. Byly chvíle, kdy už
jste s tím chtěli praštit a vámi vytýčený cíl, to světýlko vašich představ, jste neviděli ani v nedohlednu. Z každé vaší
vážně míněné připomínky si to dělalo legraci a stačilo jedno slovo z řad těch nevycválaných stvoření a v ten den
jste to mohli zabalit, protože už jste je nedali dohromady. Prostě ty malé bestie vás dlouhou dobu nebraly vůbec
vážně. Z mnoha zkoušek jste si mysleli, že budete odvezeni s infarktem, nebo mozkovou mrtvicí. Abyste je vůbec
zaujali, museli jste ze sebe udělat tak trochu idioty a jejich party jim předehrávat a přitom hodně přehánět.
Po dlouhé době pak přijde z ničeho nic zvrat. Ejhle, ono to začíná vypadat jako divadlo, ono se jim to začíná i líbit.
No a co teprve, když se začnou zkoušet kostýmy. Vám tečou slzy štěstí, že už to jde, z malých herců se naopak
stávají herecké primadony, které jsou schopné zliskat jeden druhého za špatnou repliku či narážku textu. Už je
nekrotíte a nekážete divadelní morálku, už je pouze od sebe trháte, protože se rvou jako koně, když jeden nebo
druhý něco pokazí.
A je tu premiéra ! Sál natřískaný rodinami až do pátého kolena. Vám se špatně maskuje nervozita, jen aby bylo
vše nachystáno a vše dopadlo co nejlépe. Z těch sebejistých stvoření vám polovina brečí na rameni, protože
najednou neumí, podle nich, z textu ani slovo. Líčíte, oblékáte a pak je v ten pravý čas žduchnete na jeviště.
Napovídáte tak, že vás musí slyšet až v desáté řadě. Tentokrát brečíte vy, neboť malí hrají tak, že nelitujete času,

který jste jim věnovali, i když jste jej mohli využít úplně jinak. Na konci představení se od malých umělců
dovídáte, že není na tom světě nic lepšího, než divadlo. A znovu se brečí, tentokrát ne děti, ale opět vy, a to na
ramenech jejich a ony vás na oplátku ubezpečují, že jste to zvládli. Brečíte ještě dlouho, protože musíte uklidit tu
haldu kostýmů a rekvizit, které jsou rozházené po celém jevišti a šatně, neboť umělci na to mají svoje lidi. Vždyť
jsou to vaše zlatíčka. A tak si utřete oči a nos do ponožky, ke které jste nenašli tu druhou a je vám dobře na duši.
Tak asi nějak prožívali s dětmi nácvik hry všichni, kteří tuto řeholi přijali.
S dětským ochotnickým divadlem v našem městě začala paní učitelka Pavla Cupáková, kdy dětští herci uvedli
poetickou pohádku Princezna Pampeliška. Další režisérkou byla Dagmar Tománková, která spolu s dětmi uvedla
klasickou pohádku Popelka. V roce 1959 – Mravenčí přátelství (Pavla Cupáková). Pak se dětské divadlo na devět
let odmlčelo.
V roce 1968 v režii Blaženy Žatkové a Marie Okálkové opět zazářila na jevišti slavná Popelka. Slavná doslova a do
písmene, neboť sál byl plný diváků a ještě dlouho se o tomto představení mluvilo.
Pak si opět dlouho nikdo na nácvik dětského divadla netroufl. Přišel rok 1978 a paní učitelka Sysalová z tehdejších
osmáků a deváťáků vytváří divadelní soubor, který začíná zkoušet pohádku Koláč štěstí. Hra měla premiéru 17.6.
téhož roku a nadšení herců bylo znát i na výborných výkonech. Pohádka byla 3x reprízována a dokonce s ní soubor
hostoval na konci června v Březové.
Nácviku další pohádkové hry se tentokrát ujala paní učitelka Žatková, a ta dětem vybrala milou hru o neposedném
čertíkovi - Zkouška čerta Belínka. 5. června 1979 zahrál soubor nejprve hru svým spolužákům z celé školy
a odpoledne pak pro veřejnost. Jako doklad, že s dětmi je opravdu někdy těžké pořízení, cituji z kroniky tohoto
představení: „Po nekonečných zkouškách, častém rozčilování paní vedoucí a dalších četných překážkách byl
stanoven den naší premiéry. Pracovnice z JKS nám hodně pomohly se scénou a byla generálka, která dopadla
hrozně. Nikdo neznal text, každý poslouchal jen nápovědu. Proto bylo rozhodnuto, že v den představení
nepůjdeme ráno na pochodové cvičení a budeme znovu zkoušet. Ráno jsme se snažili a bylo to už trochu k světu.
Představení naštěstí dopadlo dobře.“
O šišlavé princezně je název další hry, kdy se za režijní pult opět postavila paní Sysalová. Premiérový den této hry
byl 24.4. duben 1980.
Ve školním roce 1980-81 se ujala režie dětského souboru Helena Malušová, která vybrala pro děti poetickou
pohádku Jarmily Hanzálkové - Slunečná Helenka – příběh dešťového panáčka a slunečné panenky. 5. března 1981
uvedl soubor hru před okresní porotou, další den zahrál pro celou školu a 21. března pro veřejnost.
Další hrou, nebo spíše dětským kabaretem, ve kterém spolu s dětmi účinkovali i dospělí herci, byla hra Jaromíra
Sypala - Za strýčkem Příhodou - v režii Heleny Malušové. Šlo o soudobý příběh dětí, které do školního časopisu
hledají zajímavé náměty. V kabaretu se zpívalo a tancovalo. Premiérou 3. března 1982 se soubor představil porotě
okresní soutěže i prvním divákům. Porota ocenila zejména pěkně pohybově a hlasově ztvárněné písničky,
nápadité dekorace i výkony herců. Budišovský soubor byl hodnocen ze všech souborů nejlépe a měl zajištěnou
účast na okresní přehlídce Hlučín 82, kde obsadil slušné 3. místo.
Tomuto souboru se dostalo za jeho výkony mimořádné odměny. S ukázkou hry byl pozván na celostátní setkání
vedoucích zájmových kolektivů, které se konalo ve Slezském divadle Opava. A tak si malí budišovští amatéři mohli
prohlédnout zákulisí a vyzkoušet si jeviště profesionálního divadla. Byla to hezká tečka pro herce, kteří pak po
prázdninách opustili školní lavice budišovské školy a rozběhli se do světa.

V roce 1984 se ujímá kormidla ostřílený režisérský kapitán pan Karel Ševčík a s dětmi připravil hru Královna
Koloběžka I.. Protože v té době byl již dosti nemocný, byl to jeho poslední režisérský počin vůbec.
Další hrou, kterou po deseti letech paní Sysalová „oprášila“ byla opět pohádka Koláč štěstí, která měla premiéru
ve druhé polovině 80. let.
Pak za úspěšnými léty dětského ochotnického divadla následovalo ještě několik pokusů oživit tuto zájmovou
činnost, ale stejně jako u dospělých, se to již nikdy nepodařilo. Ano, s dětmi se pracovalo i nadále, ale byly to jen
krátké výstupy při různých příležitostech, ale divadelní představení jako takové již nikdy nevzniklo.
Řada tehdejších dětských herců, dnešních téměř mnohdy padesátníků, jistě s nostalgií vzpomíná na krásná
divadelní léta, na tu spoustu prožité legrace, rozklepaná kolena a podivné mrazení v zádech, když sálem zněl
zasloužený potlesk za jejich výkony. Kdo neprožil, ten nepochopí. Možná, že ještě přijde doba a ochotnické divadlo
se opět v našem městě vzkřísí k životu. Byla by velká škoda, kdyby se tak nestalo.
Helena Malušová
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