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Seriál

JAK JSME ŽILI...

Kaznějov – ochotnický spolek

POKRAČUJE seriál Deníku, v němž nahlížíme do historie našich měst, obcí, spolků i institucí. Dnešní vydání věnujeme
kaznějovskému ochotnickému divadelnímu spolku Kollár. Za poskytnuté podklady děkujeme starostce Evě Šimlové.

Spolek Kollár nahradila Štace
Ochotnický divadelní
spolek v Kaznějově si nese
tradici již více než 120 let.

D

bor ZK ROH Lachema, který
pod režisérskou taktovkou
Josefa Jelínka nastudoval
řadu her. Nejvýznamnější
byla Tylova Fidlovačka nebo
Jiráskova Lucerna.
Na jejich činnost navázal
v roce 1979 současný divadelní soubor Štace, který
táhne pomyslnou divadelní
káru kaznějovských ochotníků již více než 40 let.
V současnosti působí soubor v divadelním klubu Šutr
vybudovaném v suterénu
kaznějovské radnice. Součástí souboru je dětská sekce

Štacinka, ve které účinkují
děti v rozmezí od 3 do 15
let. Určujícími osobnostmi
souboru jsou dva zakládající členové Alena Svobodová a Antonín Adámek.
Od roku 2001 se v prostorách Šutru koná bienále
národní přehlídky Divadla
jednoho herce.
V roce 2018 se stala Štace
nositelem Nemateriálního
kulturního dědictví Plzeňského kraje Ochotnické divadlo západních Čech. Štaci
podporuje město Kaznějov
a Plzeňský kraj.

ivadelní kořeny
ochotnického
divadla v Kaznějově sahají
až do roku
1896, kdy zahájil svoji činnost Ochotnický spolek
Kollár, jehož existence trvala
nepřetržitě celých 55 let. O
práci v něm byl značný zájem a po dvou letech od založení už měl 64 členů.
Po roce 1904 zaznamenal
spolek nejslavnější období.
Byla nastudována představení Jan Výrava, Naši furianti, Na statku a v chaloupce
a jiné. Divadelní představení
se konala střídavě v hostinci
Františka Plechatého a
v hostinci U Rottů, kde zakotvil spolek od roku 1910
natrvalo. Hrálo se na dřevěném přístavku a později bylo postaveno jeviště zděné.
V tradicích Kolláru dále
OCHOTNICKÝ spolek Kollár okolo roku 1910.
pokračoval dramatický od-

DIVADELNÍ soubor Štace v prosinci 2008.

DIVADELNÍ HRA Vzpoura v dívčí
škole, snímek z roku 1934.

PSOHLAVCI. Snímek je z roku 1922.

Příští díl věnujeme kaznějovským hasičům.

