
HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ 
 

KALENDÁŘ 
 

 
 

 
 

OCHOTNICKÉ DIVADLO 
 

 

 
 

Připravil Jiří Kučera 



 

 

OCHOTNICKÉ DIVADLO 
V HOSTIVICI 

 
 
Tento kalendář připomíná skromným výběrem z dochovaných fotografií a plakátů slavnou minulost 

hostivického ochotnického divadla. Výběr odpovídá spíše o množství dochovaného materiálu než o akti-
vitě některých spolků, třeba z představení aktivního J. K. Tyla máme velmi málo. Podrobný, i když 
nepochybně neúplný, přehled divadelních představení, který zahrnuje jak ochotnická představení, tak 
loutkové divadlo i vystoupení „přespolních“ souborů či umělců v Hostivici či v Litovicích, pokud o nich 
existují dostupné záznamy, je zveřejněn na webových stránkách Hostivické historie. 

V období Rakouska-Uherska začínala s divadlem zdejší obecná škola, která připravila různá 
představení svých žáků. Po ustavení spolků se nejvýznamnějšími organizátory ochotnického divadla staly 
Čtenářsko-podporující spolek Hostivít pro Hostivici a okolí a Tělocvičná jednota Sokol Hostivice. Můžeme 
vysledovat, že množství uváděných her kolísalo ve vlnách podle toho, zda se zrovna v tom kterém spolku 
našla skupina ochotníků. Toto zjištění ostatně platí nejen pro nejstarší období. V pramenech týkajících se 
období do vzniku Československa nacházíme i zmínky o představeních souborů odjinud či kočovných 
divadelníků. 

Za první republiky se ochotnické divadlo velmi rozvinulo. Hostivický Sokol si koncem 30. let troufl 
i na úspěšné nastudování operet, například Straussova Netopýra. Zejména před polovinou 30. let nabíd-
ku nesmírně obohatila Dramatická jednota J. K. Tyl v Hostivici. Pravidelněji hrál také například soubor 
hostivického Orla. 

V dusné atmosféře protektorátu za druhé světové války se divadlo stalo jedním ze způsobů, jak 
projevit své názory, takže v této době ochotnické divadlo vzkvétalo. Jedním z vrcholů místního ochot-
nického divadla bylo nastudování operety V noci karnevalové v roce 1940, k níž složil hudbu litovický 
Josef Kaplánek. V pořádání představení se za války vystřídala řada místních organizací podle toho, kdo 
měl zrovna možnost akci zaštítit. Po rozpuštění hostivického Sokola i litovického Sokola (odštěpil se 
v roce 1937 či 1940) se hrálo pod hlavičkou obecních osvětových komisí, J. K. Tyla, ale i dramatického 
odboru litovických hasičů. 

Zkušení ochotníci i nové síly udrželi nastavenou vysokou úroveň i ve druhé polovině 40. let 
a počátkem 50. let, i když v názvech spolků docházelo za změněného politického klimatu k mnoha změ-
nám. Hlavní dění se soustředilo do J. K. Tyla, který po sloučení s epizodně existujícím Národním tělový-
chovným odborem Hostivice-Litovice přijal název Dramatická jednota J. K. Tyl Hostivice-Litovice a který 
měl spojovat všechny ochotníky do jedné organizace. Ochotnickou činnost však nadále pořádal hosti-
vický Sokol, který se v letech 1945–1949 dočasně nazýval Tělocvičná jednota Sokol Hostivice-Litovice. Po 
propadu aktivity v první polovině 50. let se v roce 1954 pořádání divadla ujali svazáci, známo je však jen 
jedno představení, byť velmi úspěšné. 

Od roku 1955 většinu představení zaštiťovala Osvětová beseda, ve které působila řada osobností 
z dřívějšího J. K. Tyla i dramatického odboru Sokola. V 60. letech však zájem o tuto činnost postupně 
opadl, snad s rozšiřováním televize a tříštěním zájmů občanů. 

V pozdější době se ochotnické divadlo stalo okrajovou záležitostí. Soubor Hostivít Dany Říhové 
působící ve škole v 80. letech neměl v Hostivici samostatná představení, rovněž jiné soubory (např. Pa-
leta při ZV ROH žst. Hostivice) zde sice sídlily, ale zpravidla nevystupovaly. Ojedinělé pokusy o ochot-
nické divadlo po roce 1990 bohužel neměly větší dopad na veřejnost. Jistou naději do budoucna přináší 
skupina mladých nadšenců spojená do Ochotnického divadelního sboru Hostivice, která nastudovala 
a v listopadu 2012 uvedla představení N. V. Gogola Revizor. 
 

Titulní strana: Scéna 2. jednání operety V noci karnevalové při premiéře v hostivické Sokolovně 19. října 1940 
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K oblíbeným zábavám hostivické sokolské jednoty patřilo pořádání šibřinek, 
taneční zábavy s půlnoční scénou, na předem vyhlášené téma. První šibřin-
ky V říši pohádek se konaly 15. ledna 1899, poté byly obnoveny až 6. ledna 
1923 v nově otevřené Sokolovně a s přestávkami se udržely až do 50. let. 

Velký snímek zachycuje šibřinky Ve stínu pyramid egyptských uspořá-
dané v Sokolovně v sobotu 7. ledna 1933. Vystupovali Češi, Francouzi, 
Angličané a Holanďané, ale i faraon a jeho služebnictvo. Scénu nacvičilo 
70 členek a členů Sokola. 

Menší obrázek zachycuje plakát k šibřinkám Z tisíce a jedné noci 16. ledna 
1926, který připravil učitel František Pechlát. 
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Jednota čsl. Orla v Hostivici nacvičila 
s dětmi na Vánoce 1936 představení 
Tři halíře. Vpravo nahoře stojí Josef 
Anděl, dále jsou na snímku mj. 
p. Novák, Jiřina Horešovská, Ludmila 
Andělová, Magdalena Chaloupková, 
Marie Andělová a Karel Anděl. 

Orel měl blízko k římsko-katolické 
církvi a k lidové straně, což dokládá 
i snímek snad z roku 1933, na němž 
sedí vpředu uprostřed místní kaplan 
František Samec. Pořízen byl v zahra-
dě bývalého hostince U českého lva 
čp. 17, kde Orel sídlil. 
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Plakát ke Stroupežnického Našim furiantům ukazu-
je, jak vypadaly dvojjazyčné plakáty za 2. světové vál-
ky. Dělnický dům patřil vedle Sokolovny k hlavním 
místům, kde se odehrávalo nejen ochotnické divadlo, 
ale významná část společenského života vůbec. 

Protože se k Našim furiantům nedochoval žádný sní-
mek (nebo se ho aspoň nepovedlo určit), doplňuje 
pozvánku na tomto listu kalendáře snímek z jiné hry, 
o které bohužel nevíme vůbec nic, pouze odhadujeme, 
že pochází rovněž z doby 2. světové války. 
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Snímky pocházejí ze hry Hostivičtí kocouři, 
kterou sehrál Sokol snad v roce 1936. Protože 
v té době Sokol nevedl kroniku a plakát se 
nedochoval, nevíme o hře nic bližšího.  

Známe však všechny účinkující. Na velkém 
snímku sedí zleva Štěpán Figar, Karel Hásek 
a Jaroslav Kučera a vzadu stojí zleva Josef 
Saifrt, František Kubr, Stanislav Saifrt, Trapl, 
Oldřich Vágner, Karel Bratrych, Miroslav Zimák 
a Vlastimil Kubišta. 
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Poválečná představení sokolské jednoty, která přijala 
nový název Hostivice-Litovice, jsou dokumentována 
plakáty her Za peníze všechno a R.U.R., které 
provázejí tento měsíc.  

Z her J. K. Tyla v tomto období se většinou dochovaly 
jen programy nebo dokonce pouze názvy her. 
Můžeme tak jmenovat hry Jiný vzduch, Jedenácté 
přikázání, Ruští lidé, Ku Praze je cesta dlouhá, Sedlák 
svým pánem, Rukopis času, Jakož i my odpouštíme, 
Věž trubačů, Panenky se šťastnýma očima či Mrtvý 
hlas. 
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Hru Pasekáři, studii valašského lidu 
o třech jednáních od Františka Sokola-Tů-
my, předvedl hostivický Sokol 1., 2. a 5. 
března 1941 pod režijním vedením F. Zvo-
níčka. Výpravu zajistili František Hofman 
a R. Hůrka, o kostýmy se postaral L. Felix. 

Na velkém snímku hrají zleva Vlastimil 
Kubišta (Crha Malina syn), Mlada Zimáková 
(Liduša Mikulenková) a Karel Hásek (doha-
zovač Pavel Migula). Na malém snímku jsou 
dále vidět Miroslav Zimák, Božena Kučero-
vá, Bedřich Leffler, Jaroslav Krátký, Růžena 
Saifrtová a Jaroslav Kučera. 
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Opereta V noci karnevalové je pozoru-
hodná tím, že hudbu k ní složil litovický 
občan Josef Kaplánek (na velkém snímku 
v přední řadě uprostřed). Hrála se 
v Sokolovně 19. a 20. října 1940. 
V hlavních rolích vystoupili (na malém 
snímku zleva) Karel Hásek (Cyprián 
Tožička), Marie Krajcrová (Leontýna, 
Blančina vychovatelka), Jaroslav Soukup 
(továrník Jiří Kalenský), Růžena Saifrtová 
(Blanka, dcera továrníka Marvana), Jaro-
slav Kučera (továrník Marvan), Mlada 
Zimáková (Cleo, přítelkyně Kalenského) 
a Miroslav Zimák (Villi Kadet, přítel 
Kalenského). 

 



 
SRPEN 2013 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
čt pá so ne po út st čt pá so ne po út st čt pá 
                

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  
so ne po út st čt pá so ne po út st čt pá so  
 

 
 

 

Drdovy Hrátky s čertem byly v Hostivici sehrá-
ny dvakrát: poprvé v roce 1949 dramatickým 
odborem Sokola v režii Václava Pšeničky a poté 
na podzim 1954 Československým svazem mláde-
že. S druhým nastudováním postoupil soubor do 
okresní soutěže mládežnických souborů v Such-
dole a poté v květnu 1955 na Národní přehlídku 
soutěže lidové umělecké tvořivosti v Chebu. 

Dochované snímky pocházejí z nastudování v ro-
ce 1949, kdy ve hře hráli například Ludvík Pergl, 
Jiří Kocourek (muž s knírem) či Jaroslav Krátký 
(muž s plnovousem). 
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Osvětová beseda hrála hru G. B. Shawa Čokoládový hrdina 
v režii Soni Broulové dokonce dvakrát – nejprve 1. února 
1958 a poté na žádost výboru hostivického Sokola 15. pro-
since 1958. Reprízu poznamenal nezájem veřejnosti a navíc ji 
kritizovali členové výboru Okresního domu kultury jako ne-
vhodnou v měsíci československo-sovětského přátelství, 
přestože ji původně doporučili. Na velkém snímku hrají Jiří 
Kocourek a Jana Šimková (služka Luka): „Budu stát při tobě. 
Sluhové mají stát vždy při sobě. Pamatuj si to, děvče!“ Malý 
snímek zachycuje scénu 3. dějství. 
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Z her ve starých dobách se dochovaly vět-
šinou jen záznamy ve spolkových kronikách, 
jen ojediněle máme k dispozici i novinové 
zprávy či plakáty. Pozvánka na představení 
Jan Výrava je jediným známým dokladem 
o působení litovického Hlaholu. 

Vlevo je uveden nejstarší známá pozvánka 
na ochotnické divadlo v Hostivici v roce 
1874, neví se však, zda hráli místní, či 
nějaký kočovný soubor.  

Litovičtí dobrovolní hasiči uvedli v listopadu 
1923 hru Pro čest hasičskou, další hry jsou 
však známy až z období 2. světové války. 
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V pátek 30. a v sobotu 31. října 1942 sehrál soubor Osvětové komise 
v sále bia Hostivice (jak se tehdy, v době zákazu Sokola, nazývala 
Sokolovna) v režii Miroslava Zimáka komedii Friedricha Lichtnekera 
Ženino tajemství. Jako host vystoupila herečka komorního divadla 
v Praze Růžena Šlemrová. 

Snímek zachytil vzadu zleva Jaroslava Kučeru, ?, Boženu Kučerovou 
(paní Pirottová), ?, Růženu Saifrtovou (Marion), p. Vorlíčka a ?. Vpředu 
sedí zleva Miroslav Zimák (Gilbert), Libuše Kinkorová (Adriena), 
Vlastimil Kubišta (Flavigny), Růžena Šlemrová (Lydie), Josef Anděl 
(Duvernois), Mlada Zimáková (cizí dáma) a Jan Prokop (Roger). 

Děj hry se odehrával v Paříži. 
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