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Nositel a hybatel kulturního života v celém regionu
Milí a vážení,
v těchto dnech máme příležitost znovu objevit jeden z
mnoha klenotů našeho královského města. V roce 1849,
před 170 lety, byla dokončena stavba žateckého divadla. Tato kulturní památka je spojena s rozvojem průmyslu počátku 19. století. Prosperitu Žatce provázel také rozvoj kulturního života. Slavnostní otevření opony bylo odrazem společenského významu města, ukázkou prvního divadla svého
typu v tehdejším Žateckém kraji.
Svoje prvenství si Městské divadlo v Žatci v různých
směrech nese nadále. Především je nositelem a hybatelem
kulturního života a dění nejenom ve městě, ale i v širším re-

gionu. Kvalitní program mnoha žánrů je
pro nás samozřejmostí. Také je pro nás samozřejmostí technická kvalita, která umocňuje kulturní zážitek.
K dotvoření uměleckého dojmu je zapotřebí ale také jedinečnost osobitého, lidského přístupu, který přidává stavitelským a
kulturním hodnotám našich předků jedinečnou přidanou
hodnotu. Hodnotu kulturního dědictví, která našemu divadlu i městu sluší.
Vnímáme tento závazek jedinečnosti naší historie a budeme jej kultivovat.
Zdeňka Hamousová, starostka

Symbol žateckého bohatství i hrdosti. Divadlo slaví 170 let
del nejen Čech, ale celého RakouskaUherska bylo vždy nositelem vysoce
kvalitního umění. Jezdily sem účinkovat hvězdy z Vídně, Paříže, z Německa. A do hlediště mířili důležití a bohatí
Žatecké divadlo.
diváci nejen ze Žatecka, ale celého kraNa první pohled nepříliš nápadná je. Za uměním, ale také se předvést s
budova patří k důležitým symbolům novými módními kreacemi. „Říkalo
bohatství a významu chmelařského síd- se, že módní novinky viděl nejprve Žala. Nebýt bohatství zdejších měšťanů, tec, teprve pak se dostaly do Prahy. I to
divadlo by v Žatci nikdy nemohlo vy- bylo díky obchodníkům s chmelem,
růst. Natož dříve než Národní divadlo kteří sem jezdili v průběhu celého roku
v Praze. Nebýt významu obchodníků s kvůli chmelu, ale chtěli se samozřejmě
chmelem, nikdy by v provinčním diva- také bavit a ukázat se,“ vysvětluje soudle 19. století neúčinkovala hvězda z časný ředitel divadla Martin Veselý.
Metropolitní opery v New Yorku.
Žatecké divadlo si své místo, i když
A přece je žatecké kamenné divadlo, které by kdekoliv jinde díky své
historii bylo chloubou města, tak trochu v ústraní zájmu. Protože historie
zanechala v Žatci tolik památek, že jedna budova se mezi nimi tak trochu ztrácí. Ale neměla by.
Je částečně schované mezi jinými
domy. Poprvé se otevřelo před 170 lety, což je v tisícileté historii města
vlastně nepříliš dávná minulost.

Žatecké divadlo je symbolem sounáležitosti. Těch 20 tisíc zlatých na jeho stavbu dalo před 170 lety dohromady město a jeho občané. Divadlo si postavili během necelého roku.
Je symbolem, stejně jako architektura města, bohatství Žatce. A prestiže.
Jedno z nejstarších kamenných diva-

s obtížemi, našlo i v Československu.
V letech 1918 až 1920 mělo vlastní stálý herecký soubor. Pak se o představení staraly svazové soubory společné s
Chomutovem či Mostem.
Po druhé světové válce bylo znovu
důležitým prvkem žatecké kulturní scény. I když tu nebyl vlastní soubor, jezdily sem pěvecké a herecké hvězdy.
Žatecké divadlo je také stále jedním z nositelů chmelařských tradic. Nebýt divadla a jeho pracovníků, neuskutečnila by se každý rok Dočesná. Oslava chmele je jedna z největších kulturních a společenských akcí celého Ústeckého kraje. Tradičně ji navštěvují tisíce lidí z Čech i ze zahraničí.
Divadlo patří k symbolům města
Žatce.
Mění už 170 let svůj repertoár a
svou kulturní nabídku. Jde s dobou, přizpůsobuje se moderním požadavkům:
Nabízí digitální kino a operní hvězdy z
New Yorku sem nejezdí, ale jsou vidět
v přímém satelitním přenosu.
Nemění ale svůj význam pro život
města. Na své divadlo byli hrdí měšťané v roce 1849 stejně, jako na něj mohou být hrdí současní obyvatelé Žatce.
Tomáš Kassal

Historie divadla

Žatec v době založení divadla
V průběhu 19. století se Žatec postupně stal významným
centrem chmelařství a navazujících odvětví včetně
průmyslu. Prosperita umožňovala rozvoj kulturního života.
Tradice kočovných divadel v Žatci je doložena již na konci
18. století. Divadelní představení probíhaly v sálech hotelů
a restaurací zejména na Zlatém andělu, U Růže či U Bílého
koníčka. A protože majitelé těchto podniků přestali
prostory k těmto účelům poskytovat, vznikl záměr
zbudovat samostatnou divadelní budovu.

Kosmáčova u Klatov v tradičních městských barvách, modré a bílé.
Již 22. dubna 1849 byla klasicistní budova se slávou otevřena. Prvním představením byla hra Augustina Eugena
Scribeho Hodnota ženy od žateckých ochotníků. (▲dál)

Nejprve se uvažovalo o adaptaci soudobé městské strážnice, která stávala v místech dnešní chmelničky. 26. dubna
1847 bylo deﬁnitivně rozhodnuto o koupi pivovarského domu v dnešní Dvořákově ulici. Ten ustoupil novostavbě.
V únoru 1848 shromáždil prozatímní výbor na stavbu divadla 200 podílníků, kteří vytvořili podnikatelskou společnost s individuálním vkladem 20 zlatých. V záměru se angažovalo mnoho tehdejších osobností jako například starosta
města Franz Jelinek, okresní hejtman Emanuel Hikisch, Josef Schöﬂ, Karel Wüstl, Konstantin Hansl nebo Josef
Konrád. Na Zelený čtvrtek 1848 se v hotelu Zlatý anděl
uskutečnil maškarní ples, výtěžek z něj značně posílil stavební fond.
16. června 1848 představil okresní inženýrský adjunkt
Schulz stavební plány, vedení stavby se ujal žatecký stavitel
Anton Grimm. Základní kámen byl slavnostně položen 8.
července 1848. Před slavnostním otevřením vymaloval
vnitřní prostory divadelní budovy mistr Halbhuber z
Žebříček nejstarších divadel v českých zemích
1.
Český Krumlov - 1588 - 91
2.
Brno, Reduta - 1732
3.
Praha Tylovo (Stavovské, Nosticovo) - 1783
4.
Broumov - 1804
5.
Opava - 1805
6.
České Budějovice - 1819
(snad na místě staršího divadla z roku 1764)
7.
Litoměřice - 1822
8.
Olomouc, Thalie - 1830
9.
Třeboň - 1836
10.
Žatec - 1848 - 49

Reprodukce plánů budovy divadla z roku 1878.
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Potvrzení o podílu ve spolku pro založení divadla z roku
1848.
Foto: Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci

Foto: MěÚ Žatec

Historie divadla

Stagnace divadelního života
Fotograﬁe zachycující interiér divadla po rekonstrukci 1910 - 1911.
Foto: Regionální muzeum
K. A. Polánka Žatec
rozhodla opravit a zmodernizovat.
Autorem přestavby se stal žatecký
architekt Josef Petrovský (zvítězil
v uzavřené architektonické soutěži, ve které se s ním utkal Johann Salomon).
Zbudováno bylo nové bezpečnostní schodiště až ke galerii a byla
nainstalována železná ohnivzdorná opona. Divadlo po přestavbě nabízelo 335 míst k sezení a 140 k stání. Šatny, které do té doby v divadle
chyběly, se podařilo zajistit ve
všech patrech budovy. Pro veřejnost přibylo zákoutí s občerstvením. Došlo také na opravu střechy.
V polovině 70. let 19. století ochotnická činnost
ochabla, v divadle občas hostovaly profesionální soubory.
Ke sníženému zájmu diváků přispělo zprovoznění buštěhradské a plzeňsko-březenecké dráhy, pro místní bylo
najednou velmi snadné zajet si za zábavou do větších měst.
V roce 1871 dalo město zavést do divadla plynové
osvětlení. V 80. letech 19. století se divadelní budova ocitla
v tak kritickém stavu, že se zdálo nevyhnutelné zastavit její
provoz. Po odmítnutí nabídky chmelařského obchodníka
Danzera, který chtěl budovu odkoupit za 20 000 zlatých pro
účely skladování chmele, přešel objekt do vlastnictví obce.
Žatecké divadlo bylo na počátku 20. století uzavřeno,
chyběla dostatečná požární ochrana objektu. Až v roce
1910 se městská rada dohodla na dalším postupu, divadlo se

V roce 1911 bylo divadlo znovu
slavnostně otevřeno hrou Bobří kožich od Gerharda
Hauptmanna. Ohlasy na novou podobu divadla byly velmi
pozitivní.
Josef Petrovský (1846 - 1915)
• “Dvorní” architekt žateckého podnikatele a mecenáše
Moritze Lüderdorfa, majitele papíren, jednoho ze zakladatelů Společenského (Dreherova) pivovaru.
• Pro Lüdersdorfa Petrovský projektoval dostavbu tovární
budovy papíren na ulici Volyňských Čechů, sousední secesní vilu nebo evangelický kostel. Josef Petrovský je rovněž autorem velkorysé budovy bývalé polikliniky na Smetanově náměstí.

Divadlo za světových válek a mezi nimi
Po celou dobu 1. světové války zůstalo divadlo uzavřeno. V letech 1918
– 1920 mělo divadlo stálý profesionální činoherní a operetní soubor, sbor a
orchestr. V roce 1921 se utvořila spolupráce Svazového divadla Chomutov –
Žatec. Podstatou této nové formy městského divadla bylo to, že žatecký soubor pravidelně hrál jen určitou část sezony, jinak zde vystupoval chomutovský soubor.
Žateckou scénu ovládly operetní a
činoherní novinky německých a rakouských autorů. Divadlo však řešilo
stále stejné problémy, malou návštěvnost a nedostatek ﬁnančních prostředků. V letech 1923 až 1931 se divadelní
provoz v Žatci uskutečňoval v rámci
Svazového divadla Most – Žatec.

V roce 1922 proběhla nová elektroinstalace, v roce 1925 se nově zastřešil
dvůr a vznikl také sklad kulis. Divadlo
dostalo nové technické jevištní vybavení, které zde fungovalo až do rekonstrukce v šedesátých letech. V roce
1929 bylo osazeno do budovy také plynové topení.
Umělecký soubor v průběhu okupace měl 44 herců a 17ti členný orchestr. Divadlo bylo uzavřeno od 1. září 1944 do května 1945.
(▲dál)

Průčelí žateckého divadla na fotograﬁi
z první poloviny 20. stole .
Foto: Regionální muzeum
K. A. Polánka v Žatci
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Moderní historie

Divadlo za socialismu
ván v původním stavu. Proběhla dostavba nového vchodu, přístavby šaten
a divadelního baru, nové dřevěné obložení tehdy dostaly interiéry hlediště.

Euforické české obyvatelstvo uvedlo první divadelní představení už na
podzim roku 1945.
Na repertoáru byly hry jako Pasekáři, Vojnarka nebo Noc na Karlštejně.
Po rozpačitých počátcích se brzy uskupil profesionální kolektiv.

V 60. letech došlo také k přístavbě nové provozní budovy o dvou nadzemních podlažích, se šatnami pro návštěvníky i herce v přízemí a bufet a
kanceláře v patře. Nová stavba vyrostla na místě jiné budovy odlišného tvaru pravděpodobně z období první republiky.

Také ochotnické soubory byly aktivní, v Žatci fungovalo např. DivaVíte, že…
• … se divadlo postavilo za necelý
rok z peněz žateckých občanů?
• … v 80. letech 19. století nabízel
chmelařský magnát Danzer odkup
chátrající budovy za 20 000 zlatých
pro účely skladování chmele, nabídka nebyla přijata a objekt přešel do
vlastnictví obce?
• … víc než polovinu plochy objektu
zabírá divadelní zázemí - běžný divák má možnost využívat jen třetinu
celkových prostor?
• … bylo divadlo v 60. letech zavřené
kvůli rekonstrukci, a tak se během
zlaté éry českého divadla v Žatci nehrálo?

Exteriér divadla v roce 1962 před přístavbou jihozápadního křídla.
Foto: Archiv divadla

Soubor divadelních budov byl zapsán do seznamu kulturních památek.

délko výtvarné výchovy nebo dramatický soubor Okřídleného kola.
Vedle ochotnické činnosti paralelně hostovaly profesionální soubory z jiných měst. Koncem 50. let zaznamenal Žatec nesporně kvalitativní i kvantitativní vzestup kultury.
Zásadní rekonstrukcí prošlo divadlo v období mezi lety 1960 až 1969.
Dispozičně byl půdorys staré budo- Hlediště po rozsáhlé rekonstrukci divavy divadla až na menší úpravy zacho- dla po roce 1969. Foto: Archiv divadla

Vývoj po
roce 1989
Velkou ztrátou pro mapování dějin
divadla bylo neuvážené znehodnocení
divadelního archivu v první polovině
90. let.
V roce 2003 získalo divadlo další
ozdobu svých interiérů - vstupní vestibul zdobí rozměrná tapiserie od Lubomíra Fárky.
Po přelomu milénia se divadlo rekonstruuje po etapách: V roce 2004 se
divadlo dočkalo generální opravy čelní fasády a položení nové střešní krytiny. V roce 2007 přibyla funkce digitálního kina, nové ozvučení a osvětlení,
při těchto úpravách bylo zakryto orchestřiště. V roce 2009 byla instalována nová sedadla, vymalováno hlediště
a položeny nové koberce.

Ves bul divadla s tapisérii Lubomíra Fárky.

Foto: archiv divadla

Lubomír Fárka (1951 - 2015)
• L. Fárka se narodil se v Karlových Varech v roce 1951, vyrůstal na Mostecku a
v devadesátých letech zakotvil na Žatecku ve vesnici Želeč, kde měl dlouhá léta
svůj ateliér ve starém mlýně.
V roce 2010 proběhla rekonstrukce • Po ukončení studií v roce 1978 se L. Fárka věnoval různým technikám - nástěnhavarijní elektroinstalace v celé budo- né malbě, exteriérové skleněné mozaice nebo sgraﬁtu, vytvářel také tapisérie či
vě a v roce 2013 bylo zvelebeno také vitráže. V Žatci vytvořil v roce 2003 tapisérii pro vstupní vestibul městského disociální zařízení pro návštěvníky v prv- vadla, dle jeho koncepce byl zhotoven Sloup milénia na náměstí Svobody, podíním a druhém patře divadla. (▲dál) lel se i na výzdobě Chrámu chmele a piva.
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Budoucnost

Nový záměr na moderní přístavbu divadla představil na počátku letošního roku autor architektonické studie Ondřej Tuček. Hlavní změnou a novou tváří divadla by se měla stát přístavba na místě křídla z 60. let. Je navržena jako prostá tradiční podélná hmota se sedlovou střechou v měřítku a proporcích budov v žateckém centru.
Vizualizace: Ondřej Tuček

Poděkování partnerům oslav
170 let žateckého divadla
DAGA Servis

Milan Lindner
Drogerie

Projekt počítá s vybudováním druhé scény a rozšířením zázemí pro veřejnost včetně divadelní kavárny v nové přístavbě.
Kavárna s galerií by se mohla měnit na malý sál. Nový
prostor by mohl být samostatný a mul funkční, ale v případě potřeby by sloužil i jako zázemí pro hlavní divadelní budovu.
Vizualizace: Ondřej Tuček
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Oskar Brázda a opona

Opona žateckého divadla
Autorem divadelní opony, znázorňující Apoteózu poválečného vývoje města Žatce, je akademický malíř Oskar
Brázda, který ji zhotovil a daroval divadlu při příležitosti
100. výročí založení.

Brázda se zobrazil opodál v roli malujícího umělce, jedna z
alegorických ﬁgur v levé části nese model města na podnosu. V pozadí můžeme rozeznat líčkovský zámek, kde malíř
od roku 1925 sídlil, zasazený v krajině Českého středohoří.

Jde o druhou oponu, kterou O. Brázda za svůj život vytvořil. V té o deset let starší, oponě kounovské sokolovny,
můžeme najít mnoho podobných prvků. Kompozice celé
scény je konstruovaná staromistrovsky podle tradičních barokních schémat světeckých apoteóz. Inspiraci našel malíř
také ve slavné oponě Vojtěcha Hynaise a tvorbě Maxe Švabinského.

Na líčkovském zámku, kde je dnes zřízena expozice připomínající jeho tvorbu, se dochoval původní umělcův návrh žatecké opony.

Ústřední postavou je nahá žena s chmelovým věncem
(modelkou tradičně stála Brázdova druhá žena Marie), sám

Můžeme na něm pozorovat, jak požadavky dobového
socialistického realismu ovlivnily konečnou podobu objednávky - zprava do scény přijíždí dívka se srpem, nikoliv na
koni jako na skice, ale na ověnčené krávě. Také je pozměněna postava zamýšleného vojáka, v konečné podobě dostala
zřejmé atributy zedníka.
(▲dál)

Víte že…
•… na oponě byl původně
namalován kůň, a na žádost
radních byl přemalován na
býka?
•… všechny ženské postavy na
oponě jsou namalovány podle
dvou modelek – Amelie Posse a
Marie Weissové Brázdové?
•… na horizontu krajiny lze
vidět v levém okraji obec
Vysočany s kostelem, uprostřed
tmavý kopec je mostecký Hněvín, vpravo od něj České středohoří?
•… uprostřed za sedícím malířem Brázdou je vidět zámek
Líčkov a jeho kulatá věž?

Oskar Brázda, Apotheosa královského města Žatce, 1948.

Foto: Archiv divadla

Přes Vídeň a Itálii na milovaný Líčkov
jížděli tam přátelé z italského pobytu i
různé žatecké osobnosti.

Oskar Brázda, jenž se narodil roku
1887 ve východočeských Rosicích, získal své malířské vzdělání na Akademii
výtvarného umění ve Vídni. U svých
profesorů měl i přes konzervativní ladění svých portrétů úspěch a dokonce
získal stipendium na pobyt v Římě. V
jeho římských dílech můžeme najít vlivy postimpresionismu či expresionismu. Kromě portrétu se věnoval i zátiší,
krajině a aktu.
O. Brázda se zde oženil se švédskou hraběnkou Amelií Posse, přečkali společně těžké období první světové
války. V roce 1924 se rozhodli pro přesídlení do Československa. Brázdovi
zakoupili zámek Líčkov i s přilehlou
zemědělskou půdou a dali se do jeho
obnovy. Zámek začal platit za jedno z
center kulturního života v regionu, za6

Oskar Brázda, Autoportrét, 1955.
Foto: www.czechan k.cz

V roce 1938 se ovšem Brázdovi rozvedli, Amelie Posse – Brázdová, nepohodlná říšskému režimu, musela Líčkov opustit, navrátila se do své vlasti.
O. Brázda zůstal na Líčkově bránit rodinný majetek. Byl ale uvězněn gestapem, mnoho jeho obrazů bylo zničeno
a rozkradeno. Po roce 1948 byly Oskaru Brázdovi zámek, pozemky i celá řadu obrazů novým režimem znárodněny. Brázda si jen mohl ponechat několik pokojů k užívání. Na dalších třicet
let se jeho družkou stala Marie Weissová, druhá mistrova žena a múza. Co se
týče Brázdovy tvorby, jeho projev se
značně změnil pod vlivem socialisticko – realistické doktríny. Zemřel v roce 1977 na milovaném Líčkově.

Historie a současnost Letního kina

Letní kino začalo vznikat v roce 1955
Sledovat ﬁlmový příběh na velkém
plátně v prostředí přírodního amﬁteátru, obklopen přírodou, má své nepopiratelné kouzlo. Takový zážitek si mohou dopřávat návštěvníci Letního kina
v Žatci už více než šedesát let.

Vznik a počátky
Žatecké Letní kino bylo založeno v
roce 1955 zásluhou party nadšenců původně jako přírodní divadlo. Tehdy bylo zvykem pořádat různá estrádní vystoupení v městském parku, což nezůstávalo bez následků na parkových
úpravách. Milovníci parku byli názoru, že by pro tyto příležitosti bylo vhodnější samostatné přírodní divadlo.
Protože nic takového nepatřilo mezi investiční priority, bylo nutno si pomoci vlastním prostředky. Přípravná
komise po zralé úvaze vybrala nevyužitý prostor zahrady náležející k secesní vile u tehdejších papíren. Díky tomu
máme Letní kino téměř ve středu
města. Naštěstí se našlo dost rukou pro
dobrovolné a bezplatné přiložení k dílu. Finančně vypomohly zdejší podniky, a tak se 1. máj roku 1955 už slavil v
novém přírodním divadle.
Brzy poté se podařilo přesvědčit ředitele „Krajského podniku pro ﬁlm,
koncerty a estrády“ k souhlasu s rozší-

řením přírodního divadla na přírodní
kino. Adjektivum letní pak vzniklo samovolně.
Současnost (nejen) ﬁlmová
V poslední době prošlo Letní kino
rozsáhlou rekonstrukcí. Pokrok nezastavíš, a tak celuloidové promítačky nahradila digitální technologie včetně pětikanálového zvuku. Přechod na „digitál“ si vyžádal kompletní opravu projekční plochy, která dostala i novou
střechu, která se při rekonstrukci prodloužila nad hlediště. V hledišti přibylo pracoviště zvukařů, po stranách jeviště byly vybudovány zastřešené přípravny pro účinkující. Z důvodu odrazu zvuku při hudebních produkcích se
projekční plocha navíc vybavila černou oponou.
Žatecké Letní kino paradoxně až v
posledních letech naplňuje své původní poslání přírodního divadla. Konají
se zde hudební festivaly, republikový
šampionát mažoretek, proběhly zde
Dny s armádou ČR, Sportovní den ve
spolupráci se ZŠ. Pravidelně zde má
své místo i jedna ze scén Dočesné. Areál je též pronajímán pro pořádání různých akcí jinými subjekty.
Kapacita areálu je 1 600 míst k sezení a 1000 míst k stání. Na ﬁlmové projekce a hudební pořady může návštěvník přijít se psem na vodítku, případně
přijet na kole. Celý areál je bezbariérový, k dispozici jsou vyhrazená místa
pro vozíčkáře. Uvnitř areálu lze zakoupit občerstvení, před areálem je k dispozici parkoviště pro osobní automobily a autobusy
Gró „letňáku“ ale samozřejmě spočívá ve ﬁlmových představeních. Promítají se tu ﬁlmové premiéry, starší
snímky i tzv. art ﬁlmy, vždy od června

Letní kino, původně přírodní divadlo, dříve...

...a dnes.

Budovali jsme
přírodní kino
„...Dílo v hodnotě 630 000 korun
za skutečných nákladů 245 000 korun
při odpracování asi 45 200 brigádnických hodin hovoří samo za sebe. Nemůžeme zapomenout ani na armádu.
Obětavá práce našich vojáků je
dodnes vidět na oplocení a některých
terénních úpravách, včetně prvého brigádnického natírání laviček. Věřím,
že návštěvníci oslav 1. máje v roce
1955, při zahájení provozu letního divadla, pokud si odnášeli zbytky barev
na svých pláštích, se na nás již nezlobí.
Inu, kdo nic nedělá – nic nezkazí.”
Z příspěvku Vladimíra Kopala v
Kulturním měsíčníku Žatec v září
1965. Předsedou městského národního výboru byl tehdy Josef Zábranský a
Žatec právě slavil 700. výročí města.
do srpna. Po technických úpravách lze
promítat za každého počasí.
Smělé plány do budoucna
Provozovatel Městské divadlo Žatec má s areálem další smělé plány: Zastřešení poslední části laviček, kompletní regeneraci travnatého povrchu,
výsadbu dřevin po obvodu areálu.
Počítá se i s rekonstrukcí oplocení a
rozšířením sociálního zařízení. Vstupenky na představení bychom mohli
časem kupovat v nové zděné pokladně.
Secesní historická vila mezi plátnem a
parkovištěm u Lidlu by se po rekonstrukci mohla při kulturních pořadech
využít jako zázemí pro účinkující.
Přáním zaměstnanců městského divadla je, aby se sem návštěvník rád vracel, aby se zde cítil příjemně bez ohledu na druh programu, který navštíví.
Martin „Víťa” Veselý

3 x foto: archiv divadla
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Dočesná a žatecké divadlo

Největší chmelařská slavnost v Evropské unii
Žatec je metropolí českého chmelařství a jako k němu patří chmel, tak k němu neodmyslitelně patří Dočesná, v současné době největší slavnost chmele v Evropské unii. V posledních letech je tradičním organizátorem slavnosti Městské divadlo Žatec.
Počátky Dočesné třeba hledat ve středověku ve spojitosti s žateckým vinařským cechem, který pěstoval víno i
chmel a tradičně slavil vinobraní a konec chmelové sezóny.
Hlavní rozvoj pěstování chmele je datován do doby Karla
IV., už tenkrát, jak uvádí kroniky, se zakončení sklizně
chmele oslavovalo domácí dočesnou.
Od roku 1833 existoval v Žatci chmelařský spolek, který
používal název ze starší doby – Weinerverrein. V převážně
německém Žatci se ještě v 19. století používal termín Hopfenkranzfest – čili slavnost chmelového věnce. Součástí býval i chmelový tanec. Ten viděl i budoucí císař Karel, když
roku 1910 ještě jako habsburský princ navštívil městskou
slavnost v Žatci.

Tradici přerušila druhá světová válka. První dočesná po
ní se konala v lehce budovatelském, ale ještě ne komunistickém duchu, v neděli 8. září 1946 na Flóře.
V 50. letech byla již v režii nového režimu a na starost si
jí vzal Dům osvěty. Od této doby už Dočesná začínala mít
řád a k vidění byli různí vystupující umělci.
Od roku 1957 se píše novodobá historie Dočesné a slavnost se začíná číslovat. Toho roku se pro světovou výstavu v
Bruselu v Žatci i ﬁlmovalo. Filmaři si vybrali jak práci na
chmelnicích, balení chmele v podniku Chmelařství, tak i žateckou Dočesnou, která se stala hlavní slavností chmele v
Československu.
V roce 1960 se poprvé uskutečnily Dny Československého chmele a samotná Dočesná byla jen součástí těchto
oslav. Přijížděli na ni politici i významní umělci. Konaly se
různé soutěže, které přetrvaly až dodnes, jako například ruční česání chmele či tanec s korbelem piva na hlavě.

Počátkem dvacátého století byla dočesná stále především oslavou ukončení sklizně, chmelovou obdobou dožínek. Součástí byl průvod s žebřiňákem, později s alegorickým vozem se sudem piva. Za první republiky seděl na voze
král Gambrinus. Taneční zábava s volbou chmelového krále
se konala tradičně v budově Střelnice.

Slavnosti chmele je akce, která v královském městě Žatci patří k velkým tradicím již několik desítek let. V současnosti organizuje bohatý kulturní program žatecké městské
divadlo. Významnou roli má každoročně i žatecké recesistické muzeum Homolupulů. Věřme, že i naši potomci budou žateckou chmelařskou tradici ctít a také v ní pokračovat.
Martin „Víťa” Veselý

Zajímavosti z historie: Přišel jsem, viděl jsem, neopil jsem se
„Ministerstvo sociální péče ve vědomí důležitosti včasné sklizně chmele
vzalo si za úkol opatřiti dostatečný počet česáčů chmele. Tento nesnadný
úkol musí býti ze strany pěstitelů chmele náležitě oceněn....“ Text vyhlášky z
roku 1947
Plakát k žatecké Dočesné roku
1958 navrhl malíř Otakar Brázda.
Dnes je Dočesná dvoudenní akce, v
prvních ročnících ale trvala jeden den
a kulturní program začínal už v 7:30.
Roku 1967 byla u žatecké radnice
vysazena chmelnička, která se dodnes
při Dočesné slavnostně češe, je to nejmenší chmelnička na náměstí na světě.
Dočesná mívala i krásné slogany.
Například: S chutí, ale rozumně nebo
Přišel jsem, viděl jsem, neopil jsem se.
8

Z pokynů pro zabezpečení veřejného pořádku v roce 1978: Do prostoru
oslav není dovolen vstup osobám nevhodně a výstředně upraveným a to ve
špinavém nebo roztrhaném oděvu s neupravenými vlasy a podobně.
Slavnosti chmele se nekonaly jen
dvakrát. Poprvé v roce 1968 kvůli okupaci. Podruhé byly Slavnosti chmele

zrušeny v roce 1981, kdy došlo k tragédii na dole Pluto. Zajímavostí je, že v
novinách vyšel článek s tím, že Dočesná byla mimořádně povedená - předem
připravený článek nikdo nestáhl.
Současnou Dočesnou navštíví každoročně tisíce lidí z Česka i zahraničí.
Ochutnat mohou kolem 150 druhů piv
z více než šedesáti pivovarů.

Historie a současnost loutkového souboru Jitřenka

Loutkové divadlo Jitřenka baví už 68 let
Moderní tradice loutkového divadla začala v Žatci před 68 lety. V 90. letech měla přestávku z důvodů společenských a politických změn, ale pak
přišly v létě roku 1997 Doris Černíková a Alena Bajerová s nápadem obnovit jeho činnost. Oslovily manžele Bajborovi, již měli s loutkovým divadlem
dlouholeté zkušenosti, aby pomohli
znovu „rozjet“ loutkové divadlo.

Díky loutkářům už Žatec
je (tak trochu) v UNESCO

České a slovenské loutkářství bylo
1. prosince 2016 zapsáno do seznamu
nehmotného kulturního dědictví
UNESCO jako celek.
Konkrétně popisuje tuzemskou
loutkovou scénu kniha Fenomén českého loutkářství, v níž autor Jan Novák mapuje práci 84 dlouhověkých
Po prohlídce loutek a kulis bylo amatérských souborů, které výrazně
konstatováno, že obojí se nachází v ovlivnily tvář českého loutkářství. V
dobrém stavu. To se nedalo říct o tech- tomto konkrétním seznamu, který roznice zvukové a osvětlovací, která nao- v í j í o b e c n ý z á p i s n a s e z n a m
pak velmi zestárla. Přesto se 3. září UNESCO, je i žatecký loutkářský sou1997 poprvé sešla skupina lidí, kteří se bor Jitřenka.
navzájem vlastně ani neznali, ale spoUž v březnu 1998 měla premiéru
jovala je jednotná touha - obnovit v Žatloutková
pohádka hraná marionetami.
ci činnost loutkového divadla. Vznikla
Soubor
se
rozdělil na vodiče a mluviLoutkoherecká společnost Jitřenka.
če. Vodění marionet chce určitou dovednost a ne každý má čas a trpělivost
se s loutkou naučit dělat to, co je od
loutky vyžadováno. Není žádným tajemstvím, že technika vodění marionet
je náročnější než vodění spodových
loutek, maňásků, či javajek.

O dřevěném vojáčkovi a jeho přátelích.
Foto: V. Bajbora
Svou činnost zahájila 7. prosince
1997 maňáskovým představením Pohádka o pejskovi a kočičce. Po několika letech se tak na scénu Jitřenky opět
vrací život. Začíná se nejdříve s jednoduchými pohádkami, které se úspěšně
uváděly na scénu už před mnoha léty,
ale texty se upravují, aby byly současným dětem jasné a srozumitelné.

Z pohádky Čert a Káča.

Jitřenka se snaží hrát v době sezony
což je období září až březen alespoň
jednu pohádku měsíčně. Konec roku
se v Jitřence nese ve znamení mikulášských představení. Je tvořeno krátkou
loutkovou pohádkou a potom přichází
Mikuláš s andělem a čerty. Mikulášské
nadílky neprobíhají jen na jevišti divadélka, soubor vyjíždí i do okolních
obcí a měst.

V polovině roku 2013 začala nová
éra loutkového divadla Jitřenka: Zrodila se spolupráce s Operou, divadelním souborem žateckých ochotníků.
Prvním krokem spolupráce byla pohádka O třech sněhulácích. Text upravil režisér Opery Jaroslav Wagner a také se ujal režie loutkové pohádky.
V roce 2017 soubor nastudoval svojí první loutkovou hru pro dospělé Vítr. Text podle R. Bradburyho upravil Jaroslav Wagner a hra vznikla opět ve
spolupráci s Operou.
V roce 2017 se zrodil další proejkt,
na němž se Jitřenka výrazně podílí. Jedná se o akci s názvem Loutková Zahrada, kde se hrají loutková představení v
Kapucínské zahradě, prakticky v přírodě. Příjemně obohacuje kulturní život v Žatci.

Ze hry Vítr.

Foto: V. Bajbora

Další současnou aktivitou Jitřenky
je navrácení se k tradicím Betlému. Jenže tentokrát se jedná o Betlém loutkový. Živě hranou pohádkou je i pohádka
O červené Karkulce. Autorem je opět
V letech 1998 až 2011 hráli loutko- Jaroslav Wagner. Premiéru měla na Doherci na druhý svátek vánoční Živý bet- česné v roce 2018 a soubor se s touto
lém. Ten ocenila i kulturní komise při pohádkou po letech, kdy mu bylo vyčíRadě města Žatce a udělila loutkoher- táno, že nehraje živě, zúčastnil krajské
loutkářské přehlídky v Lounech. (jb)
cům za tuto činnost ocenění.

Foto: V. Bajbora
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Historie a současnost spolku Opera Žatec

Od Jitřenky k Opeře: ochotníci po roce 1997
Novodobý divadelní soubor v Žatci vznikal již v roce
1996. Ve správnou dobu se na správném místě setkali lidé,
kteří, ač neměli žádné divadelní zkušenosti, se rozhodli, že
chtějí ve městě, kde žijí, něco dělat. Vzorem pro toto úsilí se
stali divadelníci z Rakovníka, zejména pak Pavel Tajčovský, který by mohl nést hrdé označení kmotr.

zel prostor ke scházení mladých kulturymilovných lidí a k
vymýšlení dalších aktivit divadelníků. A budova Jitřenky začala chátrat.
Od počátku roku 2002 nastalo období divadelního tápání, kdy se sice začalo se zkoušením Stroupežnického hry
„Naši furianti“, ale rychle skončilo, protože nebylo dost herců na tolik rolí. Ihned započala práce na dramatu „Drak“ od
Jevgenije Schwarze, ale ani po roce se výsledek nedostavil.
To se projevilo na hereckém kolektivu a divadelní činnost
na několik let ustrnula.
V únoru 2007 do hereckého nebe odešel jeden ze zakladatelů, Josef Štross, který tragicky zahynul v Africe. Tento
moment, který zasáhl každého z členů souboru, se ukázal
být i hybným. Na základě širšího konsensu a na základech
starého souboru vznikl divadelní spolek Opera Žatec, jehož
řízení i režijní práce se ujal Jaroslav Wagner.

Ze hry Přadleny: Hana Zeleňáková, Jarmila Šmídlová, Soňa Svobodová, Radka Jandíková.
Foto: archiv spolku
U zrodu žateckého souboru stáli bratři Josef a Martin
Štrossovi a Vladimír Valeš. K nim se v krátkém čase přidali
jejich známí a kamarádi a v lednu 1997 vzniklo občanské
sdružení Jitřenka Žatec, které si svůj název vypůjčilo od objektu, kde se od nepaměti hrálo divadlo a pěstovala kultura.
V krátké době tvořilo soubor 18 nadšených amatérských
divadelníků, ke kterým se přidali hudebníci, kteří založili
skupinu Jitrocel.
Nadšení divadelníků bylo sice velké, ale bylo nutné se
naučit i spoustu kumštů a technik. Jevištní řeč, pohyb po scéně, gesta, zvládnutí textu, zpěv a tanec. K tomu sloužila
vlastní divadelní soustředění i účast na divadelních kursech
v rámci Jiráskova Hronova, kam začali pravidelně mnozí žatečtí ochotníci ochotně zajíždět a mnozí jezdí ještě dnes.

Dos hy: Václav Rampas, Romana Valešová, Marie Pekárková, Vladimír Valeš.
Foto: archiv spolku

Ten se projevil i jako dramaturg a scénárista, když napsal hru Požírači leknínů. Moderně pojaté představení mělo
premiéru v roce 2011, v březnu následujícího roku byla uvedena
na přehlídce Wintrův Rakovník. Během repríz došlo i
Po čase se soubor přestěhoval do kamenného divadla. Tok
natočení
stejnojmenného ﬁlmu. Tím se Opera Žatec doto rozhodnutí nebylo šťastné, jak se ukázalo později. Zmistala i do databáze českého ﬁlmu.

Hry žateckých ochotníků
v novodobé historii

Spolek Jitřenka – režisér Vladimír Valeš
1998 Karel Texel: Švec na střeše
2000 Carlo Goldoni: Náměstíčko
Spolek Opera – režisér Jaroslav Wagner
2008 Norman Robbins: Mlhavé vyhlídky
2011 Jaroslav Wagner: Požírači leknínů
2015 Jaroslav Wagner: Přadleny
2018 Jaroslav Wagner: Dostihy
2019 Haruki Murakami: Konec světa,
připravovaná premiéra

Aktivity Opery Žatec a jejích členů prorůstají do kulturního dění ve městě. Členové se pravidelně účastní scénického čtení během žatecké Noci literatury, účastní se nejrůznějších oslav. Přestože před léty opustili budovu Jitřenky,
spolupracují s loutkohereckou Jitřenkou Žatec.
Jak je možno se dozvědět na webových stránkách operazatec.cz, novodobí žatečtí divadelní ochotníci jsou tady od
roku 1996. Začínali s málem a od píky v malém prostoru
Jitřenky a sní o tom, že se tam jednou vrátí.
Jejich tvorbu spojuje jeden motiv, a tím je rozmanitost.
Zároveň je stále baví zkoušet nové věci a scházet se. Je v
tom naděje i radost.
Vladimír Valeš

Členové souborů - divadelníci: Josef Štross, Martin Štross, Vladimír Valeš, Renata Říhová, Václav Rampas, Jarmila Šmídlová, Petr Holas, Soňa Svobodová, Jaroslav Wagner, Soňa Ledvinová, Bohumil Oberreiter, Romana Valešová, Hana Zeleňáková, Pavel Kyloušek, Petr Chládek, Marie Pekárková, Jitka Wagnerová, Hana Šimsová, Dagmar Štrossová, Ladislav
Bučil, Radka Jandíková, Jan Rampas, Filip Sulovský, Jan Stejskal, Eva Rampasová. Hudebníci: Erich Knoblauch, Jan
Kranda, Aleš Musil, Kristina Srnková, Lucie Magašvári, Klára Říhová a Jiřina Dobenčáková.
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Z pozvánek na představení v kulturním měsíčníku 1980 - 1990

11

Program oslav divadla
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