
ROVEŇSKÝ POLOČAS 

DIVADELNÍ SPECIÁL 

Divadelní sál u Frimlů, Trusnov, 11. dubna 2015, 17:00 hodin



CO HRAJÍ? ALOIS JIRÁSEK, LUCERNA 

Ptáte se, proč je speciální vydání Roveňského poločasu věnováno právě divadlu?
Při otevření tohoto speciálu si řada z Vás možná řekne, ten Pýcha se snad
zbláznil. Místo fotbalového čtení nám servíruje něco úplně jiného, divadlo. Proč?
Protože…Někdy je dobré místo fotbalu zajít i někam jinam, podívat se na to, že
jsou jiní lidé schopni dát se dohromady, pobavit sebe i ostatní. Není proto od věci
občas zajít na koncert nebo do divadla. Jo, a pokud se hraje divadlo v Trusnově,
tak to prostě nejde tan nejít. Je to extratřída mezi ochotnickými divadly, útulný
sálek, krásná opona i kulisy, doprovodná výzdoba, o přestávkách hraje na
prostranství před sálem muzika s harmonikou, zpívá se, samotní herci i další
obsluha v kostýmech Vám nabídne klobásku, uzené či další pochutiny, hostesky
nabízejí preclíčky, sýr či dobré vínečko, prostě kultura jak se patří. Divadlo v
Trusnově hraje letos od 21. března 2015 každou sobotu od 13:00 a od 17:00
hodin, sál je stále plný do posledního místečka. Toto představení se hrálo letos již
poosmé, takže ho vidělo již zhruba tisíc spokojených diváků. Vážení přátelé,
pokud jste tam ještě nebyli, najděte si na webu obce Trusnov telefonní kontakt na
paní Vojtíškovou a objednejte se, ještě dvě soboty prý určitě hrát budou.
Neváhejte, nebudete litovat…

Hrají klasiku od Aloise Jiráska, mají fakt nádherné kulisy, prohlédnete si
vyřezávané postavičky ze dřeva i další maličkosti, které Vás v této uspěchané
době vrátí do klidu a pohody let dávno minulých. Pro inspiraci se s Vámi podělím
o své zážitky. Prohlédněte si pár obrázků z mé návštěvy ochotníků v Trusnově.



Obsazení jednotlivých rolí. Nepochybuji o tom, ţe někoho určitě osobně znáte :

kněţna – Líba Škorpíková Klásková – Jitka Kudrnová

dvořan – Martin Vojtíšek st. vodník Michal – Petr Nováček

vrchní – Zdeněk Škorpík vodník Ivan – Josef Kudrna st.

mlynář – Mirek Jakoubek pan Franc – Zdeněk Barták

babička – Lenka Bartáková Ţan – Ondřej Šťastný

Hanička – Irena Jakoubková komorná – Lenka Vojtíšková

Zajíček – Jindřich Hemer rychtář Krouţilka – Milan Friml

Klásek – František Říha rychtář Votruba – Martin Ţilka

Sejtko – Josef Kudrna ml. farář – Jaroslav Jílek st.

Zima – Roman Vaňásek druţička – Deniska Bartáková

Braha – Jaroslav Jílek ml. pacholek – Martin Vojtíšek ml.

mušketýr – Radek Motyčka nápověda – Vlasta Jílková

lesní strašidla – Pepa Hemer, Míra Hemer, Honza Jakoubek, Marek Vojtíšek



Mezi prvními jsem pokal mezi diváky 

naše hráče Zbyňka Šretra a Ondru 

Koláčka, mezi nimi je Pepa Kudrna 

mladší, který u nás taky fotbal hrál,     

a jeho sestra Pavlína, která se věnuje 

mimo jiné svému loutkovému divadlu 

Kozlík.



Namátkou, mezi diváky byl  

například muzikant a kapelník 

František Machač z Dolní  Rovně, 

podnikající manželé Novákovi          

z Uherska či starostka ze vzdálené 

obce Přelovice Hedvika

Šprincová se svým manželem. 



Občerstvit se můžete nejen 

o přestávkách, ale již před 

zahájením divadla, popovídat  

osobně si můžete i s herci.  A jen 

tak pro pořádek, paní kněžnu 

hraje Libuše Škorpíková, rozená 

Netušilová, původně z Dolní 

Rovně. Za ní na horním obrázku 

můžete poznat dalšího diváka se 

vztahem k naší obci,  pana 

učitele Tužila.



Mezi jedny z hlavních tahounů ochotnického divadla v  Trusnově

určitě patří i Libuše Škorpíková a Josef Kudrna starší.



Úvodní slovo pronesl Pepa Kudrna mladší a historická opona 

mohla jít nahoru. Dále máte pár ilustračních obrázků

toho,  jak to na jevišti vypadalo.



Vrchní 

Zdeněk Škorpík

Hanička

Klásková u publika výrazně zabodovala,

ale doma by takovou driáčnici asi nikdo nebral.  
vodník Michal







Martina Vojtíška známe také  jako fotbalistu TJ  Jaroslav.









Ani o přestávkách herci nezaháleli, fotbalistu TJ Jaroslav 

Romana  Vaňáska (vlevo) taky určitě poznáte.





Vodníci Petr Nováček a Josef Kudrna st.





Haničku hraje Irena Jakoubková.



Co říci na závěr?  Nádherné odpoledne, vřele  všem doporučuji  ještě 

do Trusnova zajet. Škoda jen že  u nás v Dolní Rovni nikdo zatím 

ochotnické divadlo znovu neobrodil. Přitom historická tradice i zázemí 

sokolovny v Dolní Rovni, to tady určitě je…  



Speciální vydání Roveňského poločasu pro Vás připravil na základě 

osobního povolení  od samotné paní kněžny   

Jaromír Pýcha
…a příště zase už ten náš fotbal!


