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1. Úvod 

Téma své závěrečné práce jsem si vybrala proto, že mě divadlo baví a že hraní je pro mě způsob, 

jak ze sebe dostat vnitřní pocity, nálady, či dojmy. Jednoduše divadlo mě naplňuje a chtěla bych 

s ním seznámit další lidi. Ve své práci se zaměřím hlavně na libický Vojan, jeho činnost a mé 

působení v něm.  
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2. Pojem ochotnické divadlo 

Ochotnické, neboli amatérské divadlo, je divadlo hrané amatérskými herci. Od toho 

profesionálního se liší hlavně tím, že za něj herci ve většině případů nejsou placeni a věnují se 

mu ve svém volném čase, takže je pro ně hraní jenom koníčkem. 

 

 

Obrázek 1 slovenské ochotnické divadlo 
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3. Festival amatérských divadel Jiráskův Hronov 

Jiráskův Hronov je festival amatérských divadel s mezinárodní účastí, který se od roku 1931 

každoročně koná v Hronově, místě narození známého spisovatele Aloise Jiráska. Rok 1931, tedy 

konání prvního ročníku festivalu, ho dělá nejstarší divadelní přehlídkou v Evropě 

a pravděpodobně i na světě. Na prvním ročníku byly uvedeny pouze Jiráskovy hry, poté ale bylo 

rozhodnuto, že na každém dalším ročníku bude uvedena aspoň jedna jeho hra. Zajímavostí je, že 

se festivaly konaly i během 2. světové války, tedy přes zákaz německých okupačních úřadů. 

 

 

Obrázek 2 Jiráskovo divadlo v Hronově 
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4. DS Vojan Libice nad Cidlinou   

4.1 Vznik 

Koncem šedesátých let minulého století došlo v Libici n.C. k obnovení ochotnické činnosti.  

U vzniku tohoto nového spolku stála Vlasta Burgrová spolu s Jaroslavem Vondruškou. 

Na podzim roku 1968 se začalo se zkoušením vlastního převyprávění známé české pohádky 

Šípková Růženka od J. Švestky. Ovšem první historický zápis z ustavující schůze je z února 

1969. Až tento rok byl tedy oficiálně prohlášen za vznik divadelního spolku. Zakládajícími členy 

byli J. Vondruška, I. Potočková, S. Řezníček, V. Burgrová a mnoho dalších. Prvním předsedou 

souboru byl zvolen Jaroslav Vondruška. O 9 let později se jeho nástupcem stal Milan Čejka, 

jehož doba v této funkci trvala až do konce roku 1981, kdy ho vystřídal František Dvořák.  

K uzavření kruhu došlo v roce 1985, kdy se na místo předsedy vrátil Jaroslav Vondruška a zůstal 

nepřetržitě dodnes. 

 

Obrázek 3 DS Vojan při oslavě padesátého výročí svého vzniku 
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4.2 Název Vojan 

K vybrání jména pro divadelní spolek došlo na podzim roku 1968. Z několika návrhů zvítězil 

právě název VOJAN. Dostal jméno po Eduardu Vojanovi, velké osobnosti českého divadla. 

Tento muž začínal jako herec v různých kočovných divadlech a později patřil k hlavním 

protagonistům Národního divadla na konci 19. a začátku 20. století. Jeho nadhled a schopnost 

pronikat do myšlení a psychologie postav ho přivedla k interpretaci velkých rolí. 

 

 

Obrázek 4 Eduard Vojan 
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4.3. Účast na divadelním festivalu Jiráskův Hronov 

Na 91. ročník festivalu v Hronově byli na doporučení divadelního pikniku Volyně pozvaní 

ochotníci libického divadla s veselohrou od Miroslava Horníčka Slaměný klobouk. Plné hlediště 

tuto komedii z Paříže 19. století přijalo velmi dobře a herce odměnilo dlouhým potleskem.  

V průběhu minulých 25 let už byl DS Vojan šestkrát na hlavním programu Jiráskova Hronova, 

například s inscenacemi Co vyprávěl Sepp Jörgen, Pohádky do Hajan, nebo Měla babka čtyři 

jabka. 

 

 

Obrázek 5 fotografie z 91. ročníku festivalu 
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5. Ochotnické divadlo a já 

5.1 Moje cesta k divadlu 

 

Obrázek 6 Moje první závěrečná poklona divákům 

 

Na konci léta 2016, když mi bylo 9 let, za mnou a mojí mladší sestřenicí přišla teta a řekla nám, 

že kamarád našeho dědy teď vede dětský kroužek divadelních ochotníků a jestli to nechceme taky 

zkusit. Řekly jsme si, proč ne, a tak jsme v září poprvé šly na zkoušku. Tam začala moje cesta 

k herectvím, která trvá dodnes a doufám, že ještě dlouho pokračovat bude. 

 

5.2 Moje první divadelní hra 

Na jedné zkoušce na podzim roku 2016 jsem dostaly já a mých pět kamarádek, které na kroužek 

chodily se mnou, vytisknuté texty inscenace Čepičářky, podle námětu jedné z povídek Jana 

Nerudy Arabesky. Hráli jsme ještě s našimi kamarády, kteří ale patřili do starších a měli svou 

vlastní hru Hotel Intercontinental. Naše představení se skládalo z několika částí, a to z básničky 

Zabíjačka v Kotěhůlkách od Jiřího Žáčka, krátkého přednesu Popletené pohádky a inscenace 
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Čepičářky, skládající se ze dvou částí nazvaných Andílek a Ona umírá.  

 

 

Obrázek 7 Ona umírá 

 

 

Obrázek 8 Andílek 
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6. Závěr 

Jsem ráda, že jsem už na základní škole mohla získat zkušenost se psaním závěrečné práce, 

protože mi to přineslo hodně nových informací a dalších znalostí. Díky tomu jsem se dozvěděla 

mnohem více o svém koníčku, který mě už skoro šest let naplňuje a baví. Zjistila jsem se také 

více poznatků o divadelním spolku, jehož jsem členkou, především o jeho historii a činnosti, 

čímž jsem se i sblížila s jeho staršími členy. Také jsem ráda, že jsem s tímto tématem mohla 

seznámit své širší okolí. 
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