V Česku byla založena první ochotnická divadelní společnost v r. 1849 a brzy
pak vznikly další. Tyto společnosti si kladly za cíl, podle Tylova programu, šířit
osvětu mimo Prahu i po venkově. Tak se na venkov dostalo „profesionální
divadlo“, které mělo vliv na místní amatérská sdružení tkzv. sousedské hry, které
na venkově příležitostně účinkovaly.
Podle dochovaných archivních pramenů se hrálo amatérské ochotnické divadlo
v Šanově uţ před r.1900. V kronice šanovské školy 1913-1921 lze vyčíst ze
zápisů:
1. 4. 1913 : „Šanovští divadelní ochotníci věnovali žákovské knihovně 10 Kč
za propůjčené školní jeviště“.
31.12.1913 : „Místní dělnický spolek věnoval škole z divadelního představení
za propůjčené jeviště 5 Kč pro chudé žáky“.
Z téţe kroniky lze vyčíst, ţe organizátory tohoto divadelního spolku byli tenkrát
hlavně kantoři zdejší školy.
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Divadlo hráli také ţáci šanovské obecní školy pod vedením učitelů.
5.12. 1915 v sále Josefa Círa st. sehráli žáci školy hru - „Princezna
( ukázka zápisu ze školní kroniky šanovské školy )
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Pampeliška „

11.7. 1915 při slavnosti na Hradišti sehráli ţáci školy hru - „Dopis
( ukázka zápisu ze školní kroniky šanovské školy )

císaři pánu „

V Šanově také působila koncem 19. století Česká obec sokolská. Kdy byl
Sokol v obci zaloţen se písemně nedochovalo. Zachoval se ale zápis z r. 1920,
kdy 28.10. při oslavě druhého výročí vzniku Československého státu sehráli
místní sokolové divadelní představení : „Zahučely lesy“
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Divadelní ochotníci mezi válkami
V období let 1925 – 1940 působil v Šanově ochotnický divadelní spolek,
jehoţ členy byli zástupci různých sloţek – sokolové, sbor dobrovolných hasičů,
kantoři školy, ale i Ti, co se pro divadlo nadchli. V tomto hereckém souboru se
velmi angaţoval Gustav Brabec (1889 – 1953), zvaný „Bajta“. Soubor hrál
v hostinci u Josefa Círa a byl znám i v širém okolí . Z této doby se zachovala
unikátní divadelní opona, kterou namaloval jiţ zmíněný Gustav Brabec,
povoláním malíř pokojů. Ten také maloval divadelní kulisy, líčil herce, půjčoval
a sháněl kostýmy, vybíral hry, reţíroval a také sám hrál.
divadlení opona před restaurátorskou úpravou

herecký divadelní soubor r. 1938 – hra „Lucerna“
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Zachovaný plakát pro hru Lucerna
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hra „Jan Hus“ – přírodní divadlo

malování divadelních kulis – fa Gustava Brabce

6

Divadlo při šanovské škole
Tak, jako asi v kaţdé obci, kde byla zřízena škola, se i v Šanově hrálo divadlo.
Učitelé a také někteří rodiče školních dětí, patřili k těm, co se o kulturní dění
na vsi nejvíce zaslouţili.
zápis ze šanovské školní kroniky - hra

„Naši furianti“

V roce 1941 přišel na šanovskou školu Antonín Kopačka, učitel odborných
předmětů. Nejdříve zde zaloţil pěvecký krouţek a později také školní divadelní
soubor.
r. 1941 školní divadelní sbor – hra

„Sněhurka a sedm trpaslíků“
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zápis ze školní kroniky r. 1948
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Pěvecký a divadelní soubor při šanovské škole r. 1942
( vlevo učitel Antonín Kopačka )

zápis ze školní kroniky r.1948 – hra

„Princezna Pampeliška“

Velký pěvecký sbor při šanovské škole r. 1949
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Spolek divadelních ochotníků Tyl
Po 2. sv. válce byl činný divadelní soubor Sokola, který v r. 1949 nastudoval a
hrál několik her, např. Vichřice od autora J. Šimáně. Posléze byl v Šanově
zaloţen spolek divadelních ochotníků Tyl. Ten v r. 1951 přešel organizačně
pod Osvětovou besedu. Největších úspěchů dosáhl v 60tých letech, kdy se do
jeho činnosti zapojila skupina pod vedením reţiséra Milana Nachtigala.
Hrálo se na sále bývalého hostince čp. 18, kde byl vybudován divadelní portál
se stahovací oponou. Několik her se také odehrálo v přírodním divadle, které
bylo zřízeno v roce 1956 v lesíku za Chaloupky.
Skupina ochotníků kolem M. Nachtigala vytvořila velmi dobrou partu lidí bez
rozdílu věku. Divadelní kostýmy si ochotníci většinou vyráběli sami, ty sloţitější si pak půjčovali. O výpravu se starala skupina okolo Josefa Círa - Pepa
scéna, osvětlení zajišťoval Jaroslav Jakubský, který také v tomto sále měl na
starosti promítání filmů – šanovské kino.
Spolek Tyl odehrál od svého zaloţení do 1966 celkem 17 premiér. Začínal
divadelními hrami :
Jedenácté přikázání
Palackého třída 27
Na letním bytě
hra od rakovnického autora K. Mejstříka

: „Blýskání na časy“

Zleva : Anna Herinková, Milan Nachtigal, Jaroslav Jakubský, Hana Koutecká, Sláva Laubr, ? ,
Marie Círová, František Miler, Bohuslav Koutecký, Sláva Hekr. Sedí – Míra Brabec a Jaroslav Štíbr.
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F. Bělohlávek : Ruská cesta - účast na okresní přehlídce ochotnických spolků
( fotografie se nedochovaly )
v roce 1958 hra : „Chirurg Platon Krečet“
( účast na krajské přehlídce a na okresní přehlídce v Křivoklátě přineslo uznání a diplomy )

Zleva : Melánie Kurcová, Jiří Rybáček, Josef Volín, Sláva Hekr, František Miler, Jana Šmídová,
Bohuslav Koutecký, Jana Urbanová, Václav Kochlefl, Milena Bláhová, Jana Koutecká, ? . Eliška
Titlbachová. Dole sedí : Josef Cír – výprava, Antonín Štercl - nápověda, Milan Nachtigal – reţisér.
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G. Preissová : hra „Její pastorkyňa“

Zleva : Anna Herinková, Josef Volín, Marie Círová, Markéta Šiková, Jana Urbanová, ? , Adolf Cír,
Marta Círová , Sláva Laubr, Sláva Hekr, Hana Koutecká

A. a V. Mrštíkové : hra „ Maryša“

Zleva stojí : Václav Bureš, Milan Nachtigal – reţiser, Gustav Nachtigal, Jaroslav Jakubský st., Marie
Círová, Marta Lanková, Anna herinková, Jiří Rybáček, Jiřina Jakubská – nápověda, Hana Koutecká,
Bohuslav Koutecký, Emil Volráb, František Miler, Antonín Štercl, Václav Kochlefl. Uprostřed –
Jaroslav Jakubský ml., Markéta Šiková, Jana Urbanová, Markéta Kurcová, Jaroslava Jakubská, Milena
Bláhová. Dole - Josef Herink, Miroslav Šika, Adolf Machota Sláva Hekr, Josef Cír – scéna.
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hra Maryša

Zleva : Miroslav Šika, Hana Koutecká, Sláva Hekr, Jaroslav Štíbr, Eliška Svobodová, Gustav
Nachtigal. František Miler, Václav Kochlefl, Bohuslav Koutecký.

hra - „Morálka paní Dulské“

Zleva - Vlasta Volrábová, Milena Bláhová, Bohuslav Koutecký, Libuše Vendová, Hana Koutecká
Dole sedí - Marie Urbanová a Jaroslav Jakubský.
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hra - „Rodinná vojna“

Zleva stojí - Václav Kochlefl, Libuše Vendová, Jaroslav Jakubský, Vladimír Ţákovec, František
Miler, Marie Círová, Zdeněk Vostatek, Jana Urbanová, Miroslav Šika, Melánie Kurcová, Bohuslav
Koutecký, sedí – Jindřiška Nachtigalová, Sláva Laubr, Jiřina Jakubská – nápověda, Milan Nachtigal
hra

– „Úsměvy a kordy“

Vzadu stojí – Josef Cír (scéna), Jiřina Jakubská (nápověda), František Miler. Vpředu zleva - Milan
Nachtigal, Bohuslav Koutecký, Jaroslav Jakubský, Libuše Vendová, Sláva Hekr, Jana Urbanová,
Milena Bláhová, Václav Kochlefl, Marta Lanková, Sláva Laubr, Vlasta Volrábová, Emil Volráb.
14

Úsměvy a kordy

Zleva – Jaroslav Jakubský, Václav Kochlefl, Sláva Hekr, Emil Volráb, Bohuslav Koutecký

hra - „Země duní“

Zleva stojí – Jana Urbanová, Sláva Hekr, Hana Koutecká, Jiřina Jakubská - nápověda Jiří Rybáček,
Václav Kochlefl, František Miler st., Libuše Vendová, Bohuslav Koutecký. Sedí zleva – Josef Cír
scéna, Jaroslav Jakubský, Marie Urbanová , František Miler ml., Sláva Laubr, Antonín Štercl.
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Země duní

Zleva - Sláva Hekr, František Miler st., František Miler ml., Hana Koutecká, Anna Herinková,
Sláva Laubr

r. 1966 Jiří Křemen : „Jiří Radim“
Drama, reţie M. Nachtigal, výprava Josef Cír, v titulní roli Sláva Hekr
premiéra uvedena na IV. Šanovském divadelním létě

hra se hrála v přírodním divadle v Chaloupkách
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hra - „Fraška“

Zleva stojí - Libuše Koutecká, Sláva Hekr, Melánie Kurcová, Jaroslav Svoboda, Marie Círová, Eliška
Svobodová, Anna Fišerová, Růţena Šterclová, Václav Kochlefl, Marta Lanková, Jaroslav Jakubský
Zleva sedí – Milan Nachtigal, Zdeněk Vostatek, František Miler, Anna Herinková, Hana Koutecká
Zdeněk Nachtigal

František Miler a Eliška Svobodová
17

František Šubrt : hra - „Jan Výrava“
Výpravná hra, která se hrála v přírodním divadle v Chaloupkách

Zleva - Emil Volráb, Václav Knor st., František Miler, Adolf Machota st., Vincent Tkáč, klečí Josef
Volín, nad ním stojící Vilém Dostál, Václav Bureš, Zdeněk Nachtigal, Sláva Laubr, Adolf Chrz,
Bohuslav Koutecký, Vladimír Ţákovec, Jaroslav Sklenka

Zleva – Václav Švejda, Slávek Jindra, Zdeněk Jindra, - ?
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Šanovské divadelní léto
Velice kvalitní a vyhlášenou akcí, i v okolí, bylo Šanovské divadelní léto, které
se prvně pořádalo v r. 1957. Na tyto akce do Šanova zajíţděly se svými
představeními ochotnické spolky nejen z okresu Rakovník – Jesenice, Rakovník,
Lubná, Čistá, ale také ze Slaného, Kralup n. Vltavou a dalších míst. V prvním
ročníku do Šanova dokonce zavítali a pohostinsky vystoupili také herci
Národního divadla. Ve hře Romantikové zde hráli tehdejší hvězdy ze „Zlaté
kapličky“ - Stanislav Neumann, Jiří Dohnal, František Kreuzman, Marie
Tomášová, Vladimír Švorc a další. Hrálo se většinou při dobrém počasí
v přírodním divadle v Chaloupkách, nebo na sále Osvětové besedy v čp. 18.
Plakát z r. 1961
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Divadelní šanovské léto mělo celkem VI. ročníků. Mezi divadelními spolky
vznikaly dobré vztahy a šanovští ochotníci pak zajíţděli hrát i do vzdálenějších
míst. Poslední ročník byl v r. 1966 a byl spojený se Sjezdem rodáků Šanova.
2. a 3. července se stal Šanov - díky divadelnímu přestavení místních ochotníků
„Jiří Radim“ a také díky sjezdu rodáků - malým městečkem.
fotografie z 2.7. 1966 – Sjezd rodáků a přátel Šanova a ŠDL

Program Šanovského divadelního léta z r. 1966
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Zachovaný Zpravodaj ŠDL z r. 1966
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Závěr
obnovení divadelních tradic ?
Koncem 60tých let ochotnické divadlo v Šanově skončilo. Někteří „herci“
zestárli, někteří zemřeli, jiní se přestěhovali ..... Do toho přišla v r. 1968
okupace a asi nebyla v této době chuť divadlo hrát. Na sále v čp. 18, kde se
divadlo většinou hrálo v zimním období, se zřídila tělocvična pro místní školu,
divadelní portál se rozebral, kulisy a pomůcky se přestěhovaly na půdu .....
Dnes zbyly jen zaţloutlé fotografie, z nichţ jsem několik pouţil výše. Přírodní
divadlo v Chaloupkách pomalu zarůstalo a chátralo.
Po r. 1990 se několikrát tato lokalita vyčistila, zděné portály jeviště se v
r. 2008 opravily a přírodní divadlo se pomalu začalo vyuţívat pro různé místní
akce. V průběhu roku 2011 došlo díky grantu EU k obnovení a zastřešení
lesního divadla v Šanově a opět se zde začalo také hrát divadlo. Z iniciativy OÚ
a některých místních nadšenců sem začaly na hostování zajíţdět divadelní
spolky, začaly se zde pořádat hudební vystoupení, koncerty, výstavky, dětské
dny .......
Stav přírodního divadla v r. 2008
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r. 2014 – akce místní ZŠ v lesním divadle

Některé kulturní akce pořádané v r. 2015 v lesním divadle v Šanově

-----------------------------------------------------------------------------------------------zpracoval 2016 bkoutecký
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