
Naše vesnice a jak šel �as…
Divadlo ve Studeném  
    Zdrojem informací nám byla pokladní kniha SDH 
ve Studeném vedená od roku 1913, dále Pam�tní 
kniha obce Studený vedená od roku 1934 a 

vypráv�ní pam�tník�. 
     Sbor dobrovolných hasi�� byl u nás založen 1. 6. 1913. P�i n�m 
sou�asn� i Hasi�ský ochotnický spolek, který z�ejm� vedl pan 
Vlasák ze Studeného.    Jestli se u nás hrálo divadlo i d�íve – v 19. 
století – to už asi nezjistíme.  Ze zmín�né pokladní knihy nám 
kroniká�ka hasi�� Marie D�di�ová poskytla zápisy, které se týkaly 
divadla až do roku 1936. 
    Od roku 1913 do roku 1930 se hrálo v pr�m�ru jedno divadelní 
p�edstavení za rok. Od roku 1931 se nejspíše zájem o divadelní 
�innost rozrostl, takže se hrála v pr�m�ru 2-3 p�edstavení za rok. 
Zajímavostí je nap�. rok 1935, kdy se odehrálo celkem 5 her: „Horo, 
horo vysoká jsi“, „Breburda“, „Stíny války“, „Ferdinand spí“ a 
„Furiant“. Rokem 1936 zápisy v pokladní knize kon�í a dále 
pokra�ujeme citací z Pam�tní knihy obce: 
    „Ve vále�ných letech 1939 – 1945 byla osv�tová �innost 
nepatrná. Až za p�sobení �editele školy p. Radka Ho�ínka  (1950 – 
1954) se v obci pln� rozvinula divadelní �innost. P. Radko Ho�ínek 
získal pro divadlo mnoho ob�an� a nacvi�oval i operety. Místní 
ochotníci sehráli tyto hry:   Z �eských mlýn�,   Fidlova�ka, Lucerna, 
Strakonický dudák, Muzikantská Liduška, Hrátky s �ertem, 
Tvrdohlavá žena a další. Jelikož soubor trp�l malým zájmem žen o 
divadlo, musel režisér vybírat hry, ve kterých hrály nejvíce 2 ženy.  
Divadelní p�edstavení byla tak úsp�šná, že byli ochotníci zváni i do 
okolních vesnic: �echtice, K�ivsoudov, Košetice, Želiv, Zahrádka, 
Hn�vkovice, Strojetice, Senožaty, Tomice. K zájezd�m ochotníci 
používali auta JZD.  
     Pro zajímavost vám uvedeme osoby a obsazení z divadelní 
veselohry V. Kl. Klicpery: „Zlý jelen“, která byla sehrána v roce 
1958. Myslibor, polesný: Josef Slav�tínský, Jaromír, jeho syn: 
Frant. Slav�tínský, R�žena, schovanka: Milada Slav�tínská, Vítek, 
mysl. mládenec: Frant. Moravec, Ivan: Miloslav Langr, Ivana: 
Marie Závorková, Barnabáš, písa�: Antonín Tutr, Strachoš, hajný: 
Ji�í Šlehuber, Lelek, d�eva�: Jaromír Vacík, Mr�ák, d�eva�: Jan 
Vácha, Zapotil, d�eva�: Josef �ech, Prokop, ko�í: Jan Kamarýt. 
Nápov�da: Václav Vít, na harmoniku hrál: Josef Vošický, technicky 
pomáhal: Bohumil Slav�tínský, režisér: Ji�í Šlehuber, vstupné 
vybíral: Josef �erný.   Pro velký úsp�ch bylo p�edstavení hráno 
doma 3x a dalších 5 p�edstavení bylo sehráno v okolních vesnicích. 
�istý zisk, který �inil cca 4.000,- K� byl v�nován na zakoupení 
nového promítacího p�ístroje.“  V šedesátých letech se v kronice 
každý rok opakuje informace, že se divadlo nehrálo, protože byl sál 
mimo provoz. 
     V druhé polovin� sedmdesátých let �innost op�t ožila pod 
vedením pana Bohumila Buška (dnešního starosty obce). Hrálo se 
do roku 1982 a byly to hry: Ostrov spln�ných p�ání – rok 1977, 
Vládkyn� deš�� – rok 1979 - 1980 a poslední hra se jmenovala Z 
pekla št�stí - rok 1982. V této etap� divadla se na hudb� podílel 
Bohumil Va�kát z Tomic (nyní �len pražské filharmonie), s 
návrhem scén pomohl Radko Bílek (referent tehdejšího kulturního 
st�ediska v Benešov�), osv�tlení zajiš�oval Karel Zíka z 
K�ivsoudova, masky Josef Chmel z Tomic, nápov�du Marie 
Vop�nková, kulisy Josef Bart�n�k ml., Josef Langer, Milan Trojan 
a zahráli si: Bohumil Bušek (také režisér), Jitka Vop�nková, 
Jaroslava Získalová, Pavel Langer, Antonín Hála, Josef Urbánek, 
Josef Vošický st., Kv�ta Kova�íková, Irena Mojžíšová, Miluše 
Moravcová, Josef �íha, Antonín K�ivánek st., Radek Vop�nka a 
Miloslav Bušek.  
Ze za�átku byl spolek založen p�i hasi�ích a pozd�ji (v padesátých a 
šedesátých letech) hrál pod osv�tovou besedou. Ješt� pozd�ji - pod 
vedením pana Bohumila Buška, hrál pod SSM. 
    Tém�� 30 let se divadlo ve Studeném nehraje. Vrátit se k 
ochotni�ení ve Studeném je velký sen pana Bohumila Buška. Zatím 
však není kde hrát. Bývalá hospoda, kde byl sál, byla prodána. 
Jedinou šancí, jak získat prostory ke kulturním ú�el�m, je sehnat 
finan�ní prost�edky na celkovou rekonstrukci budovy bývalé školy 
na víceú�elový spolkový d�m. Kdoví, t�eba n�kdy, možná…           
V roce 2009 jsme byli požádáni o poskytnutí informací o 

amatérském divadle v obci pro umíst�ní do databáze �eského 

amatérského divadla (www.amaterskedivadlo.cz) a takto v tu dobu 

byla naše zpráva ukon�ena. Dnes bychom tam p�ipsaly toto: Co se 
zdálo v po�átku jako nemožné, je dnes skute�ností. Na podzim roku 
2009 byla zahájena rekonstrukce budovy bývalé školy na spolkový 
d�m a dnes se její dokon�ení blíží k záv�ru. V �íjnu roku 2011 byl 
založen pod vedením Bohumila Buška Divadelní spolek Studený. 
Svou první hrou Pygmalion od George Bernarda Shawa, kterou se 
nám p�edstaví,  nacvi�ují na po�est chystaného slavnostního 
otev�ení spolkového domu, které je plánováno na duben letošního 
roku. Zárove� se pokouší obnovit a navázat na d�ív�jší ochotnickou 
tradici v obci a p�isp�t tak k oživení kulturního a spole�enského 
života ve Studeném a okolí. 
    Našim ochotník�m d�kujeme za jejich odvahu, �as a 

trp�livost a  p�ejeme jim, aby jim jejich hraní p�inášelo  radost, 

hodn� divák�, elánu a držíme jim palce. K tomu divadelní tfuj, 

tfuj, tfuj a zlomte vaz! A Vy si jejich první p�edstavení ur�it�

nenechte ujít! 
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