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Abstrakt/Abstract

Tato bakalá ská práce se zabývá prezentací d jin divadelního souboru v Sokolov v letech
1920 až 1945. Tato práce se zabývá p íb hem divadla v Sokolov ve zvoleném období a
osobnostmi spojenými s tímto regionem a historií. Část diplomové práce mapuje divadelní
p edstavení profesionálních soubor v n meckém jazyce. Češtinu používaly amatérské
soubory, které tvo ili čeští učitelé. Divadelní život v Sokolov byl ovlivn n sociální a
politickou situací.

This bachelor thesis deals with the presentation of the history of the theater ensemble in
Sokolov from 1920 to 1945. This thesis is focused on the story of the theatre in Sokolov in
the chosen period and the personalities associated with this region and interval of history.
The part of thesis maps theater performances of professional ensembles who they acted in
German language. Czech language was used by amateur ensembles that were Czech
teachers. The theater life in Sokolov was influenced by the social and political situation.
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1 Úvod
1.1 Motivy výb ru tématu, metoda
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1.2 Struktura práce
Práce je rozčlen na do čty základních tematických blok . V prvním se v nuji
m stu Sokolov. Uvádím stručn jeho vývoj od počátku do současnosti. V této části
jsem čerpala p evážn z knihy Romany Vaicové- Beranové Kniha o m st Sokolov
(2013), dále z knihy Vladimíra Prokopa Sokolov - Z d jin m sta a jeho škol (1994) a z
knihy Václava N mce Pov sti-Brána do historie Sokolovska (1987).
Ve druhé části své práce se zabývám politickým d ním, které viditeln zasáhlo
do vztah Čech a N mc . Zde jsem vycházela z knih Václava Kurala Sudety pod
hákovým k ížem (2002) a z knihy Vladimíra Prokopa Kapitoly z historie Sokolova
(1979).
T etí část se zabývá kulturou v pohraničí a vývojem divadla v Sokolov . Zde
jsem čerpala nejvíce z Okresního archivu Sokolov, který se nachází v Jind ichovicích, z
knih Markéty Šalátové Český spolkový život v Chebu, Vladimíra Prokopa Kapitoly z
historie Sokolova (1979) a Jana a Michaela Rundových Hornický d m v Sokolov
(2015).
V poslední kapitole se v nuji míst m, ve kterých se konala divadelní
p edstavení. Čerpala jsem p evážn z knihy Jana a Michaela Rundových Hornický d m
v Sokolov (2015), z internetových zdroj .
2 Vznik m sta Sokolov
2.1 Pov st O rytí i Šebestiánovi
M sto Sokolov vzniklo podle pov sti O rytí i Šebestiánovi, údajn

v čase

k ížových výprav. N kde na horní Oh i žil rytí , zvaný Šebestián, a ten se zúčastnil
tažení proti Turk m, kte í tenkrát znesnad ovali p ístup k Ježíšovu hrobu ve Svaté
zemi. Když se pak po létech vrátil do své vlasti, našel místo své tvrze jen spáleništ a
zarostlý hrob své ženy a dít te. Poklekl, pomodlil se a rozhodl se, že odejde z míst,
která mu p ipomínala ztrátu lidí nejdražších. Pustil se po ece a po krátkém putování
lučinatým údolím došel až k soutoku Oh e a Svatavy. Tam si v pustých lesích postavil

chýši. Živil se lovem ryb, zv e a medem divokých včel. Do té krajiny zajížd li často
loketští hradní páni na lov se cvičenými sokoly. Rytí , prošlý t žkými boji, byl prý i
dobrým ranhojičem. I vyhledávali ho proto obyvatelé okolních slovanských vsí. Brzy
vznikla kolem poustevníkova srubu osada, kde cvičili lovčí sokoly, a jíž bylo dáno
jméno po sokolech - Sokolov. Obraz sokola pozd ji p išel do m stského znaku.1
Pov st ztvárnil jakýsi chebský socha v postav sokolníka na m stské kašn ,
instalované roku 1717 uprost ed dnešního Starého nám stí. Legendární zakladatel m sta
drží na dlani cvičeného sokola a u nohou mu sedí pes.
2.2 Vznik dle historických pramen
Podle dochovaných informací m sto Sokolov vzniklo p i d ležité k ižovatce
zemských cest, z nichž nejd ležit jší byla Erfurtská, vedoucí ze st edního N mecka p es
Kraslice a Svatavu, a cesta z Chebu do Lokte a dále do Prahy. První písemná zmínka o
Sokolov se objevuje 13. dubna 1279 v kupní smlouv , ve které je i p ipomínán
šlechtický rod Nothaft de Valkenawe, usazující se b hem 12. a 13. století na Loketsku
a Chebsku, kte í jsou považováni za zakladatele Falknova. V té dob byl též postaven v
místech dnešního zámku kamenný vodní hrádek. V jeho okolí se v pr b hu let vytvo ilo
malé poddanské m stečko. M stská práva byla Sokolovu z ejm
králem Janem Lucemburským v roce 1313.2

ud lena českým

Ve 14. století prodali Nothaftové své

panství Mikuláši Winklerovi, a ten pozd ji panství odkazuje Torstovi Winklerovi, který
je roku1366 p edal Karlu IV. Pozd ji roku 1435 získávají panství Šlikové3. Hrádek pak
byl rodem Šlik významn p estaven. Šlikové panství získali jako odm nu za finanční
pomoc císa i Zikmundovi.
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Po bitv na Bílé ho e4 bylo falknovské panství zkonfiskováno a roku 1622 jej
získal íšský rada Otto Nostic.
2.3 Sokolov konec 18. a počátek 19. století
Od konce 18. století se začali sokolovští m š ané podílet na t žební činnosti.
Došlo k popularizování hn douhelného dolování a otevírání nových dol . S dolováním
byl úzce spjat i rozvoj chemického pr myslu a budování prvních porcelánek a
sklá ských hutí. Nár st pr myslového podnikání a rozši ování obchodních kontakt
zp sobil modernizaci silniční sít . Byla zahájena stavba silnic vedoucí z Karlových
Var do Chebu či ze Sokolova do Kraslic. V roce 1850 byl oficiáln zrušen Loketský
kraj a Sokolovsko se stalo součástí kraje Chebského, Sokolov se stal okresním m stem
a sídlem okresního soudu.5
2.4 Sokolov na počátku 20. století
Ve 20. století došlo k rozvoji pr myslu, p evážn díky n meckému obyvatelstvu,
které bylo zastoupeno nadpoloviční v tšinou, česká menšina se koncentrovala
p edevším v okolních vesničkách jako Svatava, Habartov, Krajková apod. Soužití
občan české a n mecké národnosti se obešlo bez v tších problém . Nedocházelo k
národnostním potyčkám, Češi i N mci spolu po ádali kulturní akce, podíleli se na chodu
m sta, vytvá ely se zájmové spolky. Tato tém

idylická situace p etrvávala až do

vypuknutí 1. sv tové války v roce 1914.
S koncem války vznikala radikální hnutí, která usilovala o odtržení od nov
vznikající Československé republiky. Po vzniku Československa 28. 10. 1918 se i zde
zvedla vlna nevole a byly vyhlášeny n mecké provincie Deutschböhmen6,
Sudetenland7, Böhmerwaldgau8

a

Deutschsüdmähren9. Radikálním N mc m se

neda ilo udržet správu a všechny oblasti byly p ipojeny k Československé republice. V
Sokolov se tak stalo 15. prosince 1918, kdy bylo m sto obsazeno jednotkou 35. pluku
československé armády10.
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2.5 Sokolov po 2. sv tové válce
První roky po válce se Sokolovsko stalo d ležitým t žbou uhlí. Česká menšina si
také začala upev ovat svoji pozici ve m st . Prvním v tším úsp chem se stalo otev ení
české státní obecné školy se sídlem v klášte e. Dále byla založena t lovýchovná jednota
(TJ) Sokol. N mecké obyvatelstvo se také rozvíjelo a nebylo ze strany české menšiny
nijak omezováno. Oblast Sokolovska byla zasažena ve 30. letech hospodá skou krizí.
Špatná sociální situace obyvatel se ješt více zhoršila nástupem Adolfa Hitlera k moci.
Ze Sokolova se stalo centrum sociálního nap tí, z čehož t žili p íslušníci
Henleinovy strany, kte í v druhé polovin t icátých let ovládli m sto i celý okres a po
vzniku tzv. druhé republiky se m sto stalo součástí

íše n meckého národa.

Pro

Sokolov skončila válka dne 7. kv tna 1945. Byl osvobozen americkými jednotkami,
které postupovaly sm rem od Chebu. Po skončení 2. sv tové války se do Sokolova
začali vracet p vodní, ale i noví obyvatelé, kte í p išli místo odsunutých N mc . Aby se
m sto dostalo kompletn z n meckého vlivu, objevovaly se snahy o počešt ní jeho
jména. Proto 31. b ezna 1948 prob hlo za účasti generála Ludvíka Svobody slavnostní
p ejmenování m sta z n meckého Falknov na Sokolov.11
U k ižovatky p ed budovou m stského ú adu stojí památník bojovníka od
ukrajinského Sokolova. Na kamenném podstavci je umíst na stojící bronzová socha
vojáka v zimní ústroji se samopalem v ruce. Byl slavnostn odhalen 11. 11. 1951 a
jedná se o dílo socha e Vendelína Zdr beckého. Byl postaven na pam

prvního

bojového vystoupení 1. československého samostatného praporu v bitv u Sokolova dne
8. 3. 1943 v tehdejším SSSR. V podstavci je symbolicky uložena prs z bojišt .
Ukrajinské m stečko Sokolovo nemá s m stem Sokolov nic společného a bylo zde, v
dob

totality, politicky nesmysln

naroubováno. Název zdejšího m sta Sokolov

respektoval smysl p vodního n meckého názvu Falkenau.12
Po nástupu komunist k moci v únoru 1948 byla pozornost v nována p evážn
rozvoji t žby a pr myslu. Sokolovská krajina se prom nila v „m síční krajinu“. Po roce
1989 se vedení m sta soust edí na revitalizaci krajiny a rozvoj života ve m st .
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3 Politická situace
3.1 Politická situace v Sokolov od konce 19. století
Na konci 19. století se Sokolov stal centrem n meckého sociáln
demokratického hnutí západních Čech. Do m sta byla p emíst na i redakce krajského
deníku sociální demokracie Volkswille. Zvoleným sekretá em se stal Johann Anton
Jobst z Aše, který poté p sobil v Sokolov . V roce 1897 se podílel na uklidn ní situace
v období boj n meckých nacionalist proti Badeniho jazykovým na ízením, která m la
p inést částečné zrovnoprávn ní českého jazyka s n meckým, a snažil se tuto
národnostní problematiku ešit. Podle tohoto na ízení se m l český jazyk používat jak
ve styku ú adu s občany, tak i ve vnit ním ú adování v českých oblastech. N mci však s
tímto na ízením nesouhlasili a vzbudilo v nich obrovský odpor. Zrovnoprávn ní Čech
v jazykové oblasti nastoleno nebylo. 13
Prostí N mci a Češi žili vedle sebe celkem bez vážn jších problém a jejich
vztahy p er staly v p átelství. Pracovali spolu ve stejných dolech, továrnách a bylo
b žné uzavírání s atk mezi nimi. Vznikaly tak národnostn smíšené rodiny. 14
Na politický vývoj reagovala chebská m stská rada tím, že 18. íjna 1918 vydala
oznámení, ve kterém se zabývala zaručením práv Chebska na jeho zvláštní postavení a
cht la, aby bylo vytvo eno samostatné Chebsko. Zástupci všech chebských politických
stran se dohodli a snažili se odvolávat na to, že Chebsko bylo íšskou zástavou českému
panovníkovi Janu Lucemburskému a jako takové si proto zachovává zvláštní postavení
v či zemím Koruny české. 27. íjna bylo na porad

p ed chystanou manifestací

rozhodnuto, že Chebsko se sice zúčastní budování provincie Deutschböhmen, ale pokud
neusp je, tak se bez ohledu na ostatní p ipojí k Bavorsku. Na chebském nám stí se
uskutečnilo shromážd ní, na kterém byla prohlášena nezávislost Chebska na zemích
Koruny české, a N mci požadovali v Čechách samostatnou vládu pro N mce. Chebsko
se stalo součástí Československého státu.
N mci z Čech, Moravy i Slezska odmítali vznik Československa a byly
vytvo eny čty i samostatné provincie Deutschböhmen, Sudetenland, Deutschsüdmahren
a Böhmerwaldgau, které deklarovaly sv j vstup do N meckého Rakouska.15 Existence
Československa byla tím ohrožena již v samotném počátku samotnými českými N mci.
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Existence Deutschböhmen v Sokolov skončila 15. prosince 1918, kdy bylo m sto
obsazeno československou armádou bez jakéhokoliv odporu.
Česká menšina okamžit zareagovala a začala se rozvíjet. Prvním významným
úsp chem mnohaletého úsilí se stalo otev ení jednot ídní české státní školy obecné v
Sokolov a o rok pozd ji začala stavba Hornického domu. V roce 1923 ve m st vznikl
Český sportovní klub a o dva roky pozd ji se začalo jednat o založení místní
T lovýchovné jednoty Sokol.
3.2 Období sv tové hospodá ské krize
K velkým problém m na Sokolovsku došlo v dob , kdy nastupuje sv tová
hospodá ská krize, která pom rn prosperující pr myslovou oblast velmi ovlivnila.
Docházelo k omezování výroby nejen ve sklárnách a porcelánkách, ale došlo k
významnému poklesu t žby hn dého uhlí. Stoupala nezam stnanost a lidé se ocitli v
bíd . Tato situace začala vyvolávat i nacionalistické otázky. N mci situaci prezentovali
tak, že Češi cht jí N mc m škodit a dokonce je zničit. Sv tová krize v N mecku
dopomohla k nástupu fašismu a Adolfa Hitlera k moci. V Čechách založil Konrád
Henlein.16 1. 10. 1933 v Chebu Frontu sudeton mecké domoviny. Tato strana se v
počátcích snažila o získání autonomie v rámci Československé republiky. Postupem
času se však začala strana m nit v tém

vojenskou instituci, která byla vlastenecky

zam ená. Po vít zných volbách již bylo zcela jasné, jakým sm rem se chce strana
ubírat. Snažila se o p ipojení k N mecku a 1. kv tna 1934 se v Sokolov konala
manifestace henleinovc , jíž se v Sokolov zúčastnilo více než 20.000 lidí17. V rámci
této manifestace bylo celé m sto vyzdobeno prapory Sudeton mecké strany a vlajkami s
hákovým k ížem.
Vedení m st a obcí zcela ovládla Sudeton mecká strana. Soustavný vzestup
moci Sudeton mecké strany vyvolával oprávn né obavy. Proto mnoho Čech odcházelo
z pohraničí, což vedlo k tomu, že v pohraničních oblastech žilo 2.835.811 N mc a
845.883 Čech . Do začátku roku 1939 bylo z pohraničí vyhnáno p es 150.000 Čech ,
15.000 Žid a 13.000 n meckých antifašist
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3.3 Období okupace
V dob

okupace byl i Sokolov zasažen válkou. 16.

íjna 1940 prob hl

spojenecký letecký útok, jehož cílem bylo vy adit z provozu sokolovské chemické
závody, ale útok byl nep esný.19 Velká část textilních továren a dalších závod musely
pracovat pro válečný pr mysl. V továrnách pracovaly ženy a váleční zajatci, dokonce i
v zenkyn z koncentračního tábora ve Svatav . Jelikož v tšina muž byla na front , na
jejich místa musely nastoupit ženy. Na ja e v roce 1945 nastal chaos, mnoho lidí se
snažilo utéct zp t dom .
Docházelo i k leteckým útok m. M ly být zničeny strategické body jako mosty,
závody a podniky, které byly d ležité. K vykonání rozkazu generálmajora Hermana
však našt stí nedošlo díky dv ma dolnorychnovským N mc m.
3.4 Osvobození 1945
K osvobození Sokolova došlo 7. kv tna 1945 americkou armádou. Po krátkém
čase se začaly vracet české rodiny, které tu p ed válkou žily. Nejd íve bylo nutné zajistit
p ísun potravin, opravit rozbité komunikace a začít hospoda it. Na obnov se muselo
podílet i n mecké obyvatelstvo. N mc m však bylo zakázáno podílet se na politickém
život .
Po skončení války došlo k odsunu n meckého obyvatelstva, který skončil v íjnu
roku 1946. Vesnice a m sta, které m ly n mecký název, byly p ejmenovány.
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4 Kultura v pohraničí a vývoj divadelnictví v Sokolov
Sokolovsko a Chebsko pat ilo na počátku 20. století k oblastem, kde výrazn
p evažovalo n mecké obyvatelstvo a Češi zde byli v menšin . V Sokolov

se

neobjevovaly žádné početné české menšiny, které by byly n jak významné, p esto se ve
m st začal formovat český kulturní život.
V letech 1897 – 1908 sídlil v Sokolov český občanský vzd lávací spolek
Volnost. V roce 1922 vznikl v Sokolov odbor Národní jednoty severočeské a p i n m
vznikl p vecký kroužek. Byl založen také český divadelní spolek, který pravideln
sehrával divadelní p edstavení. Vedle českých spolk ve m st fungovaly také n mecké
p vecké sbory a orchestry. V život české menšiny hrály spolky významnou roli.
D ležitými spolky p sobícími v kraji byly Český okresní osv tový sbor, Česká okresní
péče o mládež, T lovýchovná jednota Sokol, D lnická t lovýchovná jednota, Český
svaz kopané, Klub československých turist , Dramatický spolek Budil, Odborové
sdružení hudebník , p vecký spolek Hraničá a mnoho dalších. Teprve po skončení 2.
sv tové války nevystupovaly české spolky jako menšinové, začaly se rozvíjet čist v
české oblasti.20
Kultura v pohraničí byla p evážn n mecká. Jejím hlavním cílem bylo, aby se
v pohraničních oblastech udrželo n mectví. Byly to p evážn egerlandské21 spolky,
jejichž cílem bylo udržovat a podporovat egerlandské tradice, hudbu, ná ečí, kroje,
obyčeje a slavnosti.
Hlavními organizátory českého národního života v obcích s českou menšinou,
byly na Sokolovsku místní odbory Národní jednoty severočeské, které p sobily
p evážn v letech 1. republiky. Tyto spolky byly zakládány jako spolky proti n meckým
nacionálním organizacím v českém pohraničí. Členy t chto spolk byly r zní ú edníci,
vojáci a hlavn učitelé.
Pozornost spolku byla v nována hlavn po ádání národních poutí, tanečních
zábav, budování českých ve ejných knihoven, čítáren, v novala se i rozvoji
ochotnického divadelnictví a t lovýchovy.
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4.1 Národní jednota severočeská
K založení spolku vedlo mnoho d vod . Jedním z nich byla reakce na politickou
situaci v českých zemích, kde docházelo ke spor m mezi Čechy a N mci. V rámci
tohoto politického programu bylo zrovnoprávn ní jazyk , uznání jednoty zemí Koruny
české a upravení národnostních pom r . Češi se stále cítili jako národ mén cenný a
uk ivd ný, nebo N mci necht li p ijmout fakt, že jazyky mají být zrovnoprávn ny.
NJS vznikla jako reakce na n mecké aktivity, které spočívaly v zakládání
r zných nacionalistických a bojových spolk , jejichž účelem byla ochrana n meckého
postavení a boj proti „rozpínající se“ české menšin

v regionech národnostn

smíšených.
Spolky pomáhaly utvá et národní v domí. O vznik NJS se zasloužili František
Ladislav Rieger a Alois Pravoslav Trojan. NJS byla nejv tší obrannou organizací. Její
rozsah byl velmi široký. Zahrnovala oblast od Mariánských Lázní p es severní Čechy,
Orlické hory, Králicko až po Lanškrounsko a Poličsko.
NJS byla nepolitický spolek a její hlavní úlohou bylo zabývat se problémy v
oblasti pon mčeného území, oblasti smíšené a českým územím. Na pon mčeném území
se stalo zásadním navázat kontakt s českými menšinami. Na českém území NJS
organizovala pomoc pro české obyvatelstvo v pohraničí a usilovala o v tší zájem české
společnosti p i ešení problém . Spolupracovala s jinými spolky, v novala se sociální,
kulturní, hospodá ské činnosti. Snažila se p isp t k povznesení národního života.
Odbory po ádaly výlety, p ednášky, výstavy, sch ze, národní slavnosti, sjezdy,
divadelní p edstavení a zábavy. Podporovala školy.
Užitečnou práci v této oblasti vykonával v Sokolov také časopis Výspa. Byl
vlastiv dný, určený d tem a vydávali jej místní učitelé.
Divadelní soubory p sobící v Sokolov v letech první republiky byly p evážn
ochotnické a není o nich mnoho zpráv. Podobná situace je i z doby 2. sv tové války.
P evážná v tšina divadelních p edstavení probíhala pod hlavičkou Národní jednoty
československé jako člen Úst ední matice divadelního ochotnictva československého
(ÚMDOČ).
Ve Falknov

p sobil zábavní odbor Národní jednoty severočeské, jejím

p edsedou byl ídící učitel Milan Kozel. Byl zakladatelem zdejší školy a krom funkce
ídícího učitele byl i režisérem odboru, jednatelem okresního souboru a nadšeným
spolka em.

4.2 Český ochotnický soubor
Zasloužil se o vznik ochotnického souboru v roce 1922. Prvním p edstavením se
stala akademie v rámci oslav výročí 28. íjna. P edstavení s bohatým programem se
uskutečnilo ve vyprodaném sále v hotelu Weber. V programu se objevila na úvod píse
o českém vandráku, následovala aktovka Pomsta, jíž byl autorem a vytvo il v ní i hlavní
roli. Jeho soubor nadále uvád l mnoho her, nap . Revoluční svatba, kde hrál s paní K.
Markovou,

áblice s paní Pejchovou, Lucernu s panem Chaloupkou, Vina s paní

B lčickou z Neratovic, hru Karel Havlíček Borovský a Psohlavci, kde společn
vystupoval s panem V šínem.
4.2.1 František V šín
František V šín se narodil se v roce 1891 v Mirošov . Jeho otec odešel spolu s
celou rodinou za prací do nov otevíraných hn douhelných dol na Mostecko. Tam také
František nastoupil do první t ídy do školy v Lomu u Mostu, kde probíhaly národnostní
a sociální boje. Poslal jej studovat na reálku do Loun, pozd ji dostudoval učitelský
ústav Kutné Ho e. Po krátkou dobu učil na Mostecku, roku 1924 se stal editelem školy
v Sokolov . Účastnil se i kulturních akcí, pozd ji byl jmenován inspektorem
menšinových škol. Společn se svým kolegou Stanislavem Jelínkem založil roku 1930
časopis „Výspa,“ časopis české mládeže zn mčeného Podkrušnoho í a západu zem , a
poté odešel na ministerstvo školství a národní osv ty do Prahy.
Milan Kozel je režisérem i kabaret a frašek. Nap . Charleyova teta, Bílá myška
s paní Pejchovou, Staré h íchy s paní Ženížkovou, Námluvy, Cestu do pekel, Švejk a
dvojčata. Jeho hry m ly vždy velký úsp ch. S d tmi nacvičil „Pro tatíčka prezidenta“ k
oslav 28. íjna. Krom režie a herectví byl i nápov dou, líčil kolegy, ídil sv telné
efekty, doprovázel na klavír a dokonce promítal i filmy. Roku 1925 obdržel definitivní
místo ídícího učitele v Rumburku, a proto se svými kolegy 4. 7. 1925 rozloučil
posledním p edstavením v hotelu Weber, kde mu bylo pod kováno za jeho všestrannou
činnost.

4.2.2 Milan Kozel
Učitel Milan Kozel popsal svou životní pou v materiálech, která sám nazval
Vzpomínky učitelovy. Roku 1968 je zaslal odboru školství a kultury M stského
národního výboru v Sokolov . V t chto vzpomínkách popisuje své učitelské začátky.
Narodil se roku 1896. V roce 1915 obdržel od c. k. okresního hejtmanství v PrazeKarlín ustanovení p sobit jako výpomocný učitel p i obecné čty t ídní škole v Horních
Počernicích.
Po maturit na učitelském ústavu tedy devatenáctiletý mladý muž nastupuje do
školy, kde promítal po školní práci skioptikonem22 nepohyblivé obrázky cestopisné a
pohádky pro d ti. Krom této činnosti se v nuje i divadlu, nacvičil n kolik divadelních
her a spolu s d tmi pravideln vystupoval s kabarety. Poté byl odeslán do Hloub tína,
kde pokračoval v práci divadelníka. Po odchodu do m sta Dolní Chabry se stává
socialistou a členem D lnické t locvičné jednoty. Starosta m sta jej p esv dčoval, že by
m l vstoupit do Sokola, ale neusp l. Milan Kozel začal pod hlavičkou jednoty
nacvičovat op t divadelní p edstavení. Byla jimi Zakletá princezna Zlatohlávka, d tské
pásmo Pro tatíčka prezidenta a Jiráskovi Psohlavci. P edstavení Psohlavc vyvolalo
velký ohlas. M. Kozel ve své knize vzpomíná:
„Druhý den pan ídící se divil, jak m že být propagátorem d lník - komunist
učitel, když jeho otec je známý a vážený národní demokrat a rada obecního
zastupitelstva m sta Prahy. Proč nejdu mezi n (tedy Sokoly)? Myslím, že se brat i
starali, abych z obce brzy odešel, a to také dokázali. Vandroval jsem do Kobylis. To mi
prorokoval i m j otec a vysv tloval, že komunismus je idea neuskutečnitelná a trvání
nemá.“
V Kobylisích se ihned op t zapojil do činnosti, nebo zde byl D lnický d m a
velké divadlo, kde se mohl pustit do promítání diapozitiv . Dále se vyučil promítačem,
složil i zkoušky. Milan Kozel na své p sobení v Kobylisích vzpomíná: „Byl jsem
zam stnán divadlem a studoval jsem op t Zakletou princeznu Zlatohlávku. Pan editel
byl nadšen mou ochotou, ale nesouhlasil s volnou myšlenkou, která se rychle m nila v
bezv recké sdružení. Velkým propagátorem této myšlenky byl učitel Štraus z Nových
Vysočan, který si mne velmi oblíbil. Pozval jsem rodiče své t ídy 5. A a požádal kolegu
Štrause, aby provedl ku shromážd ní bezv reckou p ednášku. Dopadlo to tak, že všichni
rodičové podepsali odhlášku od církve pro své d ti. Druhý den jsem zaklepal na dve e

P

editelny a hlásil panu editeli, že v 5. A t íd nebude se vyučovati náboženství. P edal
jsem mu veškeré odhlášky rodič . editel z stal jako p imrazen a povídal:,, Milánku,
cos to provedl? Tos nem l d lat. Z toho kouká p eložení.“
Aby toho nebylo málo, odvedl své žáky k domu karlínského starosty a senátora
Václava Šturce, který byl obvin ný z komunistického puče a byl vzat do vyšet ovací
vazby. Po propušt ní mu na uvítanou společn zazpívali Píse práce a Marseillaisu.
Následky na sebe nenechaly dlouho čekat a Milan Kozel byl p eložen do Sokolova, kde
m l vést nov vzniklou první českou školu. Jako p ist hovalec m l možnost úpln jinak
vnímat atmosféru první poloviny dvacátých let 20. století. Své p eložení komentuje
takto:
„21. íjna 1922 byl jsem z trestu p eložen do zn mčeného území Falknova nad
Oh í jako správce menšinové školy, kterou jsem m l otev ít. Do Falknova jsem odjel s
chutí a pracoval jsem, jak se pat í na území, kde je nás hrstka. Češství se v nás stále víc
a víc probouzelo a slavnostn otev ená škola p ilákala všechny hrdé hraničá e. Založili
jsme Národní jednotu severočeskou, jediný spolek v místech na severu.“
4.3 Vznik české obecné školy
Zápis do jednot ídní české státní školy obecné byl vykonán 20. íjna 1922. Boj
o založení školy trval p es t i roky a vedla ho Národní jednota severočeská v Sokolov .
Nejv tší zásluhy na otev ení školy m li p edevším p edseda NJS František Plechatý,
vrchní správce skláren z Dolního Rychnova Antonín Chaloupka a správce české státní
školy v Citicích Bohuslav Pavel, který akci vedl až do otev ení školy.23
Na slavnostním zahájení bylo p ítomno mnoho rodič . Ve školní místnosti,
p ivítal d ti a rodiče Antonín Chaloupka. Po hymn byla slavnost ukončena a p ikročilo
se k zápisu d tí, kterých se p ihlásilo 59. Správcem menšinové školy byl ustanoven
učitel Milan Kozel z Prahy. V prosinci téhož roku byla otev ena druhá t ída a počet
žák se zvýšil na 69. Od školního roku 1925/1926 došlo ke spojení obecné školy se
školou m š anskou a od té chvíle byly pod jednou správou.

editelem byl ustanoven

František V šín. V zá í roku 1926 byla slavnostn otev ena nová budova české obecné a
m š anské školy.
Po nástupu do školy, která byla umíst na v kapucínském klášte e, založil
divadelní kroužek pod titulem Úst ední matice divadelního ochotnictva. Divadlo se
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hrálo v hotelu Weber, kde byl sál s jevišt m. Jeho majitelem byl N mec Braztferger,
který hodn mluvil česky a divadlu byl naklon n. Krom hraní požádal Milan Kozel
jako jednatel okresního osv tového sboru ve Falknov ministerstvo školství a národní
osv ta o zakoupení projekčního aparátu pro školu a osv tovou činnost. Bylo mu
vyhov no a on začal p edvád t ve škole a večer pro dosp lé v sále hotelu filmová
p edstavení. Se svými žáky zajížd l i do okolních obcí.
Na konec svého p sobení vzpomíná: „Školu jsme rozší ili na dvout ídní s
polodenním vyučováním. Lidí p ibývalo a taktéž d tí. Provizorní t ída v klášte e dávno
nestačila a jednání bylo otev íti dv t ídy m š anské školy. Sjednáno bylo s panem
Hrab tem Nostitzem prop jčení t íd na zámku po dobu, než ministerstvo zakoupí od
jmenovaného pozemek na stavbu školy. Pracoval jsem pro rozší ení školy s plným
elánem, ale neuv domil jsem si, že se ihned obecná škola spojí s m š ankou pod jednou
správou a pak bych musel zase vandrovat. Co se mnou? Všichni byli pro, abych z stal.
Gordický uzel jsem rozsekl tím, že jsem ustoupil a vybral si, jak mi bylo nabízeno ze t í
m st, Rumburk.“
4.4 ROK 1920
Z tohoto roku máme informace o uvedení n kolika her v hotelu Weber
souborem v Chebu.
V hotelu Weber bylo uspo ádáno n kolik p edstavení i v dob , kdy ješt nebyl
z ízen divadelní kroužek pod titulem Úst ední matice divadelního ochotnictva. K
p edstavením roku 1919 pat ilo i vystoupení souboru pod firmou n mecké Zemské
divadlo v Praze, kde ovšem došlo k zneužití Zemského divadla k reklamním účel m a
podle dochovaných archivních materiál

se dozvídáme, že byl zaslán dopis panu

Fredovi Hennigovi, divadelnímu editeli, s tím, že bude tato neslýchaná neslušnost
zastavena a nebude nutné dojít až k soudním krok m a že tato výzvu bude dodržena.
Pokud cht la být uvedena n jaká hra, musela být podána žádost na okresní
hejtmanství v Sokolov . Tak tomu bylo i v p ípad uspo ádání divadelního p edstavení
ve dnech 6. a 7. zá í 1919 nebo divadelních večer .

Dne 1. listopadu 1919 Fred Hennig žádal o povolení uspo ádat v sále hostince Weber
tato p edstavení.
Pond lí 3.11.

On a jeho sestra

hra se zp vy

Úterý 4. 11.

Kabaretní večer

hostuje hotel m sta Karlovy Vary

Sobota 8.11.

Vesnice bez zvonu

opereta

Ned le 9.11.

Ty, milá Víde a Brat íček odpolední p edstavení, večer se hrálo
fajn

Čtvrté p ikázání

Úterý 18.11.

Loupežníci

St eda 19.11.

Rozvedená žena

Sobota 29.11.
Ned le 30.11.

opereta
P edstavení pro pracující

D tské p edstavení

odpolední p edstavení

Blažený Balduin

hrál se večer, opereta

Jako dov tek k povolení bylo dodáno, že má editelství odpov dnost dodržet
zákonitá na ízení, jmenovit policejní a požární p edpisy.
O dalších p edstaveních roku 1919 se další materiály nenašly.
4.4.1 Chebské divadlo
Chebské divadlo se společn s divadlem v Plzni adí k nejstarším provinčním
divadl m v Čechách. V prvních letech 20. století, pod um leckým vedením Heissingera,
m lo divadlo stálou operní scénu. Pozd ji, krátce po první sv tové válce až do konce
20. let 20. století za editelování Freda Henniga a Antona Kohla, byla v Chebu prvo adá
dobrá činohra. Ale s nar stající silou hitlerovského N mecka a se stále více se
upev ující pozicí N mc

se v sudetských oblastech divadelní scéna stále více

pod izovala árijskému duchu. Jelikož mnoho židovských a dalších um lc bojkotovalo
divadelní činnost, musela být stálá scéna uzav ena, provoz byl obnoven až v roce 1937,
po roční pauze. Počátkem čty icátých let se chebská scéna sloučila s františkoláze skou;
nadále p sobily pod názvem Vereinigte Stadttheater Eger – Franzensbad (Spojená
divadla m stská Cheb – Františkovy Lázn ). V následující dob probíhala i vým na se
sousedními divadly.
Vedoucím souboru byl Hans Nordek. 3. 7. byla uvedena hra D tská tragédie.
Politická okresní správa dodává, že je nutné dodržovat všechna zákonná na ízení a že

vše bylo dáno na v domí starostenskému ú adu v Sokolov . 5. 7. soubor uvedl hru
Externporale. Následovaly hry 16. 7. Vina ženy z Gerardinu a 23. 7. Rodinné dít . Další
hra byla uvedena 20.12.
4.5 ROK 1921
V tomto roce bylo ud leno povolení souboru M stského divadla v Karlových
Varech panu Leovi Strassbergovi a Otu Friebergovi, režiséru M stského divadla v
Karlových Varech. P edstavení se uskutečnila 3. 1. a 5. 1. Součástí povolení bylo i
vyjád ení k použití plakát .
Počátkem tohoto roku se objevily komplikace v po ádání akcí, nebo Politická
správa oznamuje dopisem komandu dobrovolných hasič , že se omezuje na sále hotelu
Weber počet míst k sezení na počet 324 a míst ke stání na 200 v parteru a na galerii.
Dále je nutné zajistit, aby vstupy a východy byly bez p ekážek a aby publikum m lo
volný prostor. Okresní správa se odvolává na vyhlášku Z 20.589 z 20. 9. 1919, jejíž
sm rnice je nutno dodržovat v každém p ípad . V nutných p ípadech bude muset být o
dohled požádána četnická asistence.
21. 3. bylo uvedeno rozlučkové p edstavení hry Hanni jde tančit. Okresní
hejtman v povolení p ipomíná, že žádná jiná p edstavení již nebudou povolena, jestliže
žádost bude p edána pozd , jako v tomto a v minulých p ípadech.
V povolení pro Antona Weinmanna, režiséra N meckého divadla v Plzni,
starostenský ú ad rozhodl, že p ichází v úvahu divadelní p edstavení a p i dobrém
výkonu je nad je na hojný počet návšt vník a že bude v místních novinách Posel z
Egertálu, Sokolovském deníku a V le lidu uve ejn na reklama. Lístky se budou
prodávat u pana Adolfa Zinnera v knihovn . Ohledn hudby je nutné se obrátit na
kapelníka Karla Lössla.
V n kterých p ípadech byla n která p edstavení Politickou okresní správou
zamítnuta. Takový p ípad se udál 15. 4., kdy bylo Emilu Jankovi, herci z Chebského
m stského divadla, zrušeno p edstavení, nebo bylo zjišt no, že ne všichni herci této
skupiny jsou bývalými p íslušníky Chebského m stského divadla, tudíž by divadlo bylo
uvedeno pod falešným názvem, a že p edprodejní místa byla již informována a
upozorn na.
Pokud se jedná p ímo o chebské divadlo, není ze stran m sta Sokolova žádných
výhrad k tomu, aby se zde konala p edstavení, pokud budou dodrženy požární, sanitární

a policejní p edpisy. Pokud bude dodána k žádosti i koncese, bude sd leno, ve kterých
sálech bude možno p edstavení uvést.
Policejní okresní správa ešila i udání z 29. 10. 1921 o neoprávn ném uvád ní
divadelních her v hotelu Weber, nebo divadelní společnost editele Bräunerta „Spojené
víde ské scény“ nevlastní koncesi.
Také výbor dobrovolných hasič

si na svém ádném zasedání ustanovil ve

smyslu stávajícího hasícího po ádku p edb žný rozpočet pro rok 1922. Rozhodl, aby
bylo vzato na v domost, že odškodn ní pro strážení kina pro p edstavení bylo
stanoveno poplatkem 20 Kč, namísto p vodních 10 Kč. Starostenskému ú adu bylo dále
sd leno, že by bylo dobré uvážit, aby odškodn ní pro divadla, cirkus a jiné hlídky byl
poplatek navýšen z 20 Kč na 40 Kč.
4.6 ROK 1922
V zá í 1922 Divadelní lokální komise provedla prohlídku hostince paní
Elisabeth Gutter v Sokolov , v Lobezské ulici č. 22, kde se také konala divadelní
p edstavení, což jim umož oval § 37 zákona z roku 1887 pod podmínkou, že je objekt k
této činnosti vhodný. P ítomnými byli radní, vrchní policejní inspektor a okresní
komisa . Komise prohlédla sál a uvedla, že sál je k užívání dostačující a vyhovuje
policejním, sanitním a hasičským p edpis m. V sále smí být nejvíce 168 míst k sezení,
14 ad po dvanácti a 100 míst k stání. Je však nutné, aby p i výdeji vstupenek byl brán
na toto množství z etel.
P i prohlídce hotelu Weber, v zá í téhož roku, byly lokální komisí zjišt ny
závady: zatarasený nouzový východ nábytkem, neotev ení zamčených nouzových
východ , neosv tlené východy, zatarasení uliček u sedadel, dále se uvádí, že službu
konající m stský policista nepodporuje požárníky. Hostinský Dorschner se sice
odvolával na sv dectví strážných, že vše bylo v po ádku, ale Politická okresní správa
dodala, že to nebyl první a jediný p ípad. Starostenský ú ad ve vyhlášce Z:6323
p ikázal, aby byl v hotelu Weber bezodkladn učin n východ ze sálu do Schillerovy
ulice. Nebude-li tak učin no, bude další využití sálu ke sch zím, tanečním zábavám a
divadelním večer m zakázán. Vzhledem k tomu, že tento p íkaz byl vydán již roku
1920 a dote

nebyl spln n, tak p íští divadelní p edstavení zde budou povolena jen

tehdy, pokud bude ze strany majitele dokázáno spln ní podmínek divadelní komise.
M stské policii bylo p ikázáno všechna požární a policejní na ízení divadelní lokální
komise p ísn hlídat a zvlášt p i cvičení podpo it policejní dozor.

4.7 ROK 1923
V tomto roce se Anton Weber obrací na Starostenský ú ad z d vodu odpov di na
p ání, aby byl vymalován koncertní sál. A. Weber udává v dopise p ehled
proinvestovaných pen z, aby nevznikl falešný obrázek o výnosu hotelu.
Nájemce platí za všechny místnosti, za celý inventá a koncesi

1000 Kč

Zbylé partaje platí

3240 Kč

Za lo ský rok 1922 hotel zaplatil:
Čišt ní žumpy

100.00 Kč

Asekurace

270.08 Kč

Kominík

363.52 Kč

Dan

2264.43 Kč

Oprava ledového sklepa

845.58 Kč

Klempí ské opravy

193.80 Kč

Pokrývačské práce

1488.79 Kč

Z statek

7715.00 Kč

Ze z statku je nutno zaplatit za nouzové východy 6408 Kč. Celkový z statek
činí 1300 Kč pro ostatní objekty. A. Weber uvádí, že tyto výdaje jsou tém

každý rok

stejn vysoké, nebo p ed dv ma lety zaplatil za opravu hotelu 10 000 Kč. Toto uvádí,
aby nedošlo k mylnému názoru, že hotel má velký zisk.
4.8 ROK 1924
Velkým problémem divadelník
koncesioná

se zdá být situace, kdy podle divadelních

neexistuje v Sokolov žádný vhodný prostor, kde by mohlo být uvád no

jen divadlo. Nejsou k dispozici žádné vhodné sály nastálo a pan Hennig, divadelní
editel, má možnost po ádat divadlo jen v zimních m sících, protože se o možné
prostory musí d lit s jinými spolky, které zde uvád jí svá p edstavení a zábavy.

4.9 30. léta
V roce 1932 vydal Starostenský ú ad v Sokolov potvrzení k ud lení licence
divadelní společnosti Artura Linzera, jehož soubor hrál od 10. zá í ve m st . Artur
Linzer byl novým editelem M stského divadla v Most , nastoupil v roce 1913 po
bývalém editeli Jihlavského divadla, českém N mci Rudolfu Fleischmannovi. Tehdejší
ve ejnost posuzovala editele podle úsp šnosti, a proto bylo vedení často m n no. V
divadle byly zahájeny pravidelné tzv. české sezóny. B hem nich byla uvád na
p edstavení p edevším hostujících profesionálních divadel a společností. V Sokolov si
společnost získala velkou oblibu nejen za své výkony na jevišti, ale také proto, že se
členové společnosti slušn chovali.
6. a 7. dubna 1935 se ve velkém sále konalo n kolik úsp šných vystoupení. Ta
zhlédli tém

všichni občané Falknova a blízkého okolí. Uvád la se atraktivní hra a

operetní revue T i mušketý i. Jednoho z mušketýr hrál Dr. Eduard Krehan, budoucí
starosta m sta v letech 1941- 1945. Pro hru bylo p ipraveno 169 kostým a vystupovalo
zde 16 tanečnic.
V roce 1939 se 21. 4. uskutečnilo p edstavení Štýrského alpského originálního
selského divadla pod vedením L. Kobolda. Uvedlo hru v divadelním sále Podkova v
Sokolov . V rámci žádosti bylo p iloženo i pozvání pro pana starostu s tím, že si
p íležitostn L. Kobold dovoluje p edat n kolik vol ásk , které mají být rozd leny mezi
starostovy spolupracovníky a známé. Starosta ve svém dopise odpov d l, že d kuje za
lístky a p eje, aby p edstavení bylo provázeno úsp chy.
V červenci 1939 M stské divadlo v Chebu nabídlo starostovi m sta, v rámci
podnícení sokolovských obyvatel k návšt v Láze ského divadla ve Františkových
Lázních, slevu 33% na p edstavení pro neláze ské hosty na všechna p edstavení, mimo
hostujících soubor , aby podnítil zájem o p edstavení. Aby byla sleva právoplatná, je
nutné vystavit ú ední potvrzení. Blok zlevn ných lístk byl p iložen. Každý lístek musí
být označen jménem a p íslušným razítkem. Vedení divadla se domnívalo, že tato sleva
bude jist u obyvatelstva p ijata a divadlu p inese finanční úsp ch. V dopise se uvádí, že
by divadlo bylo rádo, pokud by informace o tomto zvýhodn ní byla zmín na v místním
tisku. Obyvatelé byli s tímto náležit seznámeni, byly zaslány i dopisy k rukám místních
organizací West NSDAP, Ost NSDAP, Nord NSDAP s informací o možnosti
vyzvednutí t chto lístk . Všechny tyto kroky starosta oznámil vedení divadla.
Velký zájem o uvedení svých her m lo Divadlo v Chebu, které nabízelo m stu
Sokolov pro sezonu 1939/ 1940 uvedení n kolika hostujících p edstavení. Podle

právních norem n meckých obcí m la stálá divadla m st odpov dnost k sousedním
m st m, aby v nich uspo ádala divadelní p edstavení. Sokolovký starosta se vyjád il k
této nabídce kladn . N mecká fronta pracujících p išla se stejnou nabídkou uspo ádat v
Sokolov n která p edstavení, aby se karlovarské divadlo jako divadlo hostující dostalo
do st edobodu kulturního d ní m sta Sokolova, a že bylo správné zavést zde celoroční
divadlo. Také bylo kladn hodnoceno to, že se kulturní činnost p enáší tímto p es
hranice m st a že nosiči i p íjemci jsou z národn socialistického N mecka.
Starosta m sta Sokolov byl požádán v červnu roku 1939 Nejstarším n meckým
p írodním divadlem se sídlem ve Wunsiedlu o propagaci íšského Luisenbeurgského
festivalu, který se bude konat na otev ené p írodní scén . V rámci festivalu bude
uvedena ada velkých klasických d l n mecké literatury.
Tyto hry se t šily velké účasti všech společenských vrstev. Od roku 1933 počal
velký rozmach, zvlášt poté, co národn socialistické hnutí je vzalo pod ochranu a
íšské ministerstvo propagandy vyložilo jejich d ležitost pro íši. P es p íkladný herní
plán a um leckou výkonnost tato scéna z hraničního boje Bavorské východní Marky má
sotva odmyslitelné kulturní nosiče. Tém

p l milionu N mc putovalo na Luisenberg,

aby se v této heroické oblasti setkali s hrdinnými a nejv tšími postavami pov stí.
V současné dob se pozornost všech ve zvýšené mí e spíše obrací k hrám,
jejichž autory jsou Goethe, Schiller, Kleist, Grabbe, Raimund a Paul Ernst. 10. 6. bude
poprvé v d jinách uvedena Kleistovým divadlem Penthesilea, ve které básník popisuje
horské prost edí, kde ecké vojsko potká bojovné Amazonky, poté Chriemhild a
Hermann, zvaný Cherusk, se svými oddíly v horách nastoupí do boj za svobodu a
vlast. Do tohoto p edstavení budou vtaženi i „národní soudruzi“ z N mecké fronty
pracujících. Vrcholem bude znovu docílit účasti statisíc

divák . Vzhledem

k d ležitosti Luisenburgského festivalu je očekávána účast všech člen partaje v Gau
Bavorské východní Marky, zvlášt Hitler jugend a Národn socialistické společnosti
„Síla radosti“ hojná účast. Fritz Wöchtler, gauleiter Bavorské východní Marky, se
obrací i na starostu m sta se žádostí, aby n mečtí obyvatelé Sokolova m li možnost tato
p edstavení navštívit.
Ve t icátých letech se hrálo nejen v divadle, v hotelu Weber, ale i na nám stí
nebo v sále sirotčince a d tského azylu.
Ke kulturnímu vyžití občan sloužila i cirkusová p edstavení. Jedno z nich se
konalo v roce 1933 v transportovatelném stanu o čty ech sloupech. Z bezpečnostních
d vod musí mít stan čty i nouzové východy a u dvou hlavních vchod musí být

umíst ny dv nouzové lampy. U každého vchodu musí být stále p ítomni dva hasiči
jako stráž a jeden zam stnanec cirkusu. Dále se musí p ísn dbát na bezpečnost
centrální klece, ve kterých se p edvádí šelmy. Musí být ádn dotaženy všechny šrouby
a nad klecí b hem p edstavení je nutno umístit sí .
4.10 40. léta
V lednu roku 1941 v Sokolov op t hostuje M stské divadlo v Chebu, uvedlo t i
až p t operetních p edstavení, uspo adatelem byl starosta m sta a NSG Síla z radosti.
Jedna vstupenka na menší p edstavení stála 1. 50 íšských marek, pokud hrálo více
herc , cena byla 2 íšské marky. M stské divadlo si vymínilo, že soubor obdrží tzv.
výpadkovou garanci 200 íšských marek, pokud by návšt vnost byla nedostatečná
výdaj m. Dále si prosadili, aby bylo dostatečn každé p edstavení propagováno ve
m st , ale i v nejbližším okolí.
29. b ezna po ádala Karlovarská obchodní akademie, dvouletá obchodní škola
pro chlapce a dívky, školní p edstavení v Hornickém dom . Uvedena byla hra od
E. Meyera-Förstera Starý Heidelberg. O p estávkách koncertoval školní orchestr a v
p edstavení účinkovali pouze žáci a žákyn této školy. ízením celého p edstavení byli
pov eni profeso i Durauer a dr. Karel. Veškerý výt žek byl v nován Exkurznímu
fondu a z vystoupení nebyly brány žádné odvody.
10. dubna téhož roku uvedlo M stské divadlo Cheb sborovou operetu Cikánský
baron, ve které bylo použito v tší množství reflektor , jež si obstaralo a p ivezlo
samotné divadlo, a žádalo, aby tyto dv lampy byly zabudovány na galerii. Po odehrání
p edstavení bylo společnosti Síla z radosti doplaceno do garančního výpadku 270. 15
íšských marek. Došlo následn k domluv , že na p íští p edstavení by m la být cena
pronájmu sálu v Hornickém dom snížena na 100 íšských marek. Po problémech s
vyúčtováním Cikánského barona bylo vše znovu p epočítáno a bylo zjišt no, že
vyúčtování bylo chybné, proto byl následný p ebytek 116. 10 íšských marek zaslán na
účet divadla.
Cikánský baron je v po adí desátá opereta Johanna Strausse mladšího. Premiéru
m la 24. íjna 1885 v divadle Na Víde ce. Libreto je napsáno podle románu od Móra
Jókaiho Saffi.
Hlavním hrdinou p íb hu je mladý šlechtic Sándor Barikay, který po létech
vyhnanství p ichází p evzít majetek a pozemky po svých p edcích. Jeho soused,
svérázný prasečká Koloman Župan, se mu ale vysmívá, protože pozemky nemají

valnou cenu a náleží k nim pouze jediná cikánská vesnice. Barikay žádá o ruku
Županovu dceru Arzenu, ale ta ho s posm chem odmítá - chudého zemana nechce, touží
prý jedin po baronovi. Cikáni ze vsi si Sándora vyvolí za svého v dce a on se zamiluje
do cikánské dívky Saffi. Uzav ou spolu manželství po cikánském zp sobu - pod širým
nebem. Za pomoci dívčina nevlastního otce najdou starý turecký poklad, který dlouhou
dobu hledali práv Županovi lidé, což Župana značn rozlítí. Když ale vychází najevo
Saffin pravý p vod - má být tureckou princeznou a d dičkou pokladu - je Sándor
hluboce zklamán, nebo ji miloval jako prostou a chudou dívku. Nechá se v čele svých
v rných cikán naverbovat k husar m, kde se ke svému údivu setkává i se Županem. Po
válce je Sándor za své bojové zásluhy jmenován baronem. Te už se cítí být pro Saffi
rovnocenným partnerem, a tak jejich št stí nestojí nic v cest . Muže svého srdce nachází
i Arzéna.
10. íjna 1942 byla uvedena v rámci slavnostního otev ení divadelní sezony
1942/1943 opereta Gasparone od Karla Millöckera.
Gasparone je opereta o t ech d jstvích, kterou zkomponoval Karl Millöcker.
Premiéra se konala 26. ledna 1884 v Theater an der Wien. Libreto napsali F. Zell a
Richard Genée. Opereta byla velmi úsp šná.
D j se odehrává na Sicílii, kde hostinský Lorenzo chce odpoutat pozornost
policie od své pašerácké činnosti, a proto si vymyslí existenci nebezpečného kapitána
bandit , Gasparoneho. M š an Nasoni, který vede policii, chce získat za ženu hrab nku
Carlottu pro svého syna Sindulfa kv li jejímu velkému bohatství. Do Carlotty je
zamilovaný hrab Emilio, který ví, že Nasoni ji chce jen pro peníze. Aby to dokázal,
peníze ukradne. Policie ho chytí a Carlotta si nejd ív myslí, že Emilio je bandita
Gasparone, a chce se vdát za Nasoniho. Nasoni však o ni, bez jejích milion , už nemá
zájem. Nakonec se vše vysv tlí a Emilio peníze vrátí a získá srdce Carlotty.
Dalším p edstavením byla opereta Netopýr.
27. 12. 1943 byla uvedena ve velkém sále hra Herberta Reineckera Das Dorf bei
Odessa, kterou uvedlo Chebské státní divadlo.

5 Kde se v Sokolov hrálo?
5.1 Hornický d m
Nejvýznamn jší stavbou m sta Sokolova pro prezentaci divadelních p edstavení
a kulturních akcí všeobecn je tzv. Hornický d m. Nachází se v ulici 5. kv tna,
hlavním pr čelím se obrací do Nám stí budovatel . Náleží k p edním architektonickým
realizacím z období první republiky. Od roku 1994 jej zdobí název M stský d m
kultury Sokolov. B hem své dlouhé existence často m nil názvy. V roce 1923 nesl
jméno Spolkový d m, od roku 1925 byl p ejmenován na Hornický d m
(Bergarbeiterheim). Mezi lety 1938-1945 se jmenoval Kreishaus (Okresní d m), v roce
1945 p ejmenován na Hornický d m, pozd ji na Hornický spolkový d m, název
Hornický d m se objevuje op t v roce 1946. V roce 1947 byl p ejmenován na Závodní
klub Hornický d m, v roce 1952 na Oblastní závodní klub ROH a roku 1957 na D m
kultury ROH. Jeho název se zm nil ješt v roce 1965 na HDK 24 ROH, v roce 1967 na
D m kultury a techniky Sokolov, v roce 1974 dostává název Hornický d m kultury a
techniky, od roku 1992 se nazýval HDK Sokolov. Mnozí ho však nejrad ji nazývají
jednoduše „Hor ák“.
Tato budova zaujímá významné místo, nebo

se zde odehrávala kulturní

p edstavení nejen m sta, ale i celého regionu, a je d jišt m společenských událostí.
V dob , kdy se začalo uvažovat o stavb , bylo tehdejší Falknovsko25 významnou
hornickou oblastí. Zvlášt po vzniku Československé republiky se tento region začal
více rozvíjet. Pot eba t žby uhlí byla stále prvo adým úkolem. Práv

zlepšení

nevyhovujících životních podmínek a bydlení bylo nutné vylepšit a k tomu sloužilo
ministerstvo ve ejných prací,26 které z ídilo odbor pro sociální péči o horníky. Zde byly
uloženy ve Fondu pro sociální péči horník

finanční prost edky, ze kterých byl

vyčlen n i fond stavební.
Byl využíván na stavbu hornických domk , na podporu t lovýchovy a
osv tových institucí v hornických oblastech. Krom tohoto fondu vznikly i Hornické
potravinové fondy a dále sem pat ily i dobrovolné p ísp vky majitel dol . Z t ch pak
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bylo možné financovat i vysílání d tí do ozdravoven, z izování knihoven a hlavn
společenských dom . Po takovém vlastním domu toužili i horníci ze Sokolova, aby se
nemuseli scházet v hostinských sálech, nebo na hostinské, kte í umožnili sch zi, byl
často čin n nátlak, že ztratí licenci. V roce 1922 se d lníci sešli v hostinci Gütter27 a
rokovali o možnosti výstavby spolkového domu. V roce 1923 se dočkali, nastaly
p ípravy výstavby. Na vybudování Hornického domu m li velkou zásluhu sociální
demokraté. V jejich čele stál Adolf Pohl.
5.1.2 Adolf Pohl
Narodil se 11. 3. 1875 v dnešních Nových Hamrech. V letech 1890–1908
pracoval jako horník. Pozd ji byl sociáln demokratickým stranickým tajemníkem ve
Falknov . V této funkci p sobil do vypuknutí sv tové války, kde p išel o nohu. Po
návratu z armády se stal roku 1916 vedoucím tajemníkem Svazu horník . V
parlamentních volbách v roce 1920 získal za N meckou sociáln demokratickou stranu
d lnickou v ČSR poslanecké k eslo v Národním shromážd ní. Mandát obhájil v
parlamentních volbách v roce 1925 a parlamentních volbách v roce 1929. Byl
místop edsedou poslaneckého klubu n mecké sociální demokracie. Zem el 30. 4. 1933.
V Sokolov byla po n m pojmenována ulice p ed Hornickým domem, dnes ulice 5.
kv tna.28
Po ad intenzivních jednání bylo rozhodnuto, že se začne stav t. Celou stavbu
financoval československý stát, který tuto budovu sv il do péče hornických odbor .
Celá budova se m la sestávat ze sál pro spolkovou činnost, kancelá í, restaurací a byt .
Náklad na stavbu m l být jen kolem 2,5milionu korun. Sál s galerií m l mít kapacitu
400 lidí, kino 400 osob, restauraci, kavárnu, 12 byt (kuchy a pokoj se špajzem), WC
pro každé 2 byty, 10 kancelá í a sklepy pro palivo. Do užší sout že postoupil architekt
Rudolf Wels z Karlových Var a architekti Gustav Fritsch a Ernst Wuhrmann z firmy
Laubenbau Praha. Nejvhodn jším se nakonec jevil návrh Wels v. Zadavatel však žádal
o provedení určitých úprav v projektových plánech. Šlo o drobné úpravy a zm ny, nap .
zm nu ší ky hlavní fasády, vstupu do kina a do lázní aj.
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5.1.3 Rudolf Wels
Architekt Rudolf Wels byl jednou z nejpozoruhodn jších osobností naší
meziválečné architektury. Studoval na víde ské Akademii u Fridricha Ohmanna. Ve
Vídni navšt voval i kurzy Adolfa Loose, jehož vliv byl pro jeho budoucí
architektonickou tvorbu velmi značný. Od 20. let 20. století p sobil Rudolf Wels v
Karlových Varech.

V letech 1921-1922 zde p estav l a postavil nové objekty

proslavené sklá ské firmy Moser. Pro firmu Moser navrhoval adu nápojových souprav
a váz s výtvarnými dekory. Ty pak byly velice úsp šné na Mezinárodní výstav
dekorativních a pr myslových um ní, po ádané v roce 1925 v Pa íži.
V letech 1923-1925 vypracoval projekt pro Hornický d m v Sokolov , kde o rok
pozd ji postavil i dv školní budovy - n meckou m š anskou školu a českou školu.
Mezi jeho nejzda ilejší práce v bec však pat í budova nemocenské pojiš ovny (dnes
Poliklinika) na nám stí Milady Horákové, láze ský d m Bellevue a také budova Lázní
VI v Karlových Varech. Ve 30. letech se Rudolf Wels p est hoval do Prahy, kde založil
ateliér spolu s ing. Guido Lagusem. V roce 1942 byl Wels internován v Terezín a
následující rok odeslán do koncentračního tábora v Osv timi, odkud se již on, ani jeho
manželka a jeden ze syn nevrátili. Tak jako mnoho jiných, pro které byl n mecký
jazyk jazykem mate ským, za adil se i Rudolf Wels mezi „zapomenuté“ osobnosti
meziválečného Československa.29
Architekt Rudolf Wels vytvo il monumentální, samostatn

stojící budovu,

vztyčenou na p dorysu písmene U, na které navazují dv k ídla. Pr čelí umoc ovalo
pozvolna stoupající schodišt a balkon nesený šesti mohutnými pilí i. P ední fasádu
stejn jako nároží bočních k ídel zvýraznily mohutné pravoúhlé rámy se zkoseným
profilem. Motiv orámování užil projektant i na zbývajících plochách. V podob
ústupkových šambrán zde byla obepnuta samostatná okna, p ípadn sdruženy okenní
otvory do seskupení po dvou, respektive šesti. Rozmanitá velikost a nepravidelné
umíst ní oken pak dodávají domu živého, dynamického vzez ení. Tento dojem ješt
umoc uje poslední odlišn provedené patro, sev ené korunní ímsou a pásem spojených
podokenních parapet .
Výstavba budovy započala 8. íjna 1923 a d m se dokončoval o dva roky
pozd ji. Slavnostní otev ení p ipadlo na 4. íjna 1925.

I

5.1.4 Um lci podílející se na stavb Hornického domu
Nejvýznačn jší dekorativní prvek nacházíme v pr čelí. Socha Wilhelm SrbSchlossbauer ve spolupráci s Willim Russem vytvo ili rozm rný reliéfní vlys Jeden den
ze života horníka. Na podélném páse p edstavili auto i každodenní úkony a činnosti
horníka: Loučení s rodinou, Cesta do práce, Fasování nástroj a fárání, dvojdílná Práce
v dole, Vyfárání a vracení nástroj , Cesta dom , a Znovu doma (po celodenní námaze).
Díky vysokým kvalitám byl reliéf až do roku 1985 považován za dílo Otto Gutfreunda.
5.1.5. Wilhelm Srb- Schlossbauer
Narozen 7. července 1890 v Karlových Varech. Studoval na Odborné škole
keramické v Teplicích, poté na Um leckopr myslové škole v Praze (prof. Sucharda) a v
mistrovské t íd figurálního socha ství na víde ské akademii.. Po druhé sv tové válce
byl odsunut. Vytvo il mj. reliéf na Hornickém dom v Sokolov , Krakonošovu kašnu
(Rübezahlbrunnen) ve Waldkraiburgu (1958), pomník vyhnaným v Dachau, kašnu
žabího krále v Pullachu. Zem el 6. února 1972 v Geretsriedu (SRN).30
5.1.6 Wilhelm Russ
Socha a keramik, se narodil 7. července 1888 v Krásn nad Teplou. S podporou
obce vystudoval v letech 1902 - 1906 Odbornou keramickou školu v Teplicích u prof.
Wilhelma Gerstnera a následn Um leckopr myslovou školu ve Vídni, kde navšt voval
odd lení socha ství u prof. Josefa Breitnera. Zde si v roce 1910 založil sv j vlastní
ateliér a zapojil se svými návrhy do produkce ady významných keramických dílen. V
roce 1914 byl Russ ocen n první cenou m sta Vídn za mohutnou majolikovou fasádu
na domu v ulici Wattmanngasse 29. V roce 1920 se um lec i se svou rodinou vrátil do
svého rodného m stečka Krásna a založil si zde dílnu na výrobu um lecké keramiky.
V roce 1946 byl jako n mecký občan odsunut. Umírá 27. července 1974
v Merkershausenu (SRN).31

5.1.7 Otto Gutfreund
Narozen 3. srpna 1889 ve Dvo e Králové nad Labem, zem el 2. června 1927v
Praze. P ední kubistický socha , pr kopník českého novodobého socha ství sv tového
významu. Jeho socha Úzkost je považována za první kubistickou sochu. 32
5. 2 Využití Hornického domu
Od počátku m l Hornický d m sloužit jako víceúčelové za ízení s velkým
výb rem možného využití. Mimo kulturn společenské akce, které se odbývaly v
suterénním kin či velkém společenském sále v pat e, mohli návšt vníci utužit své
zdraví ve vanové či parní lázni, využít k občerstvení restauraci či kavárnu, p ípadn
navštívit knihovnu s čítárnou. P vodní bohatost vnit ních provoz z stala v podstat
zachována až do dnešní doby, ale podoba a funkce jednotlivých místností se v pr b hu
let m nila. N kdy zcela nenápadn , jindy radikáln .
5.2.1 Prom ny Hornického domu
První v tší prom nu zaznamenal objekt v roce 1938. Po p ipojení Sudetského
území k N mecku se začal Hornický d m nazývat Braunhaus (Hn dý d m), kde si
krajské vedení NSDAP33 z ídilo v jeho levém k ídle své sídlo a p vodní byty byly
adaptovány na kancelá e. Od roku 1950 spadala stavba pod správu Hn douhelných dol
a briketáren, národní podnik Sokolov.
V tomto období se uskuteč ovaly pouze drobn jší stavební úpravy a adaptace.
Zcela zásadní význam pro vzhled i dispoziční uspo ádání m la generální rekonstrukce,
probíhající v letech 1967–1970. Zásahy, které zde byly provedeny, byly velmi necitlivé
a razantní, takže došlo k tomu, že výsledná podoba domu se značn odlišovala od
vzhledu z roku 1925. P vodní originální hn dočervený tón vn jších fasád byl nahrazen
v p ední části bílým vračanským mramorem, v soklové částí vápenickou žulou, na
ostatních st nách objektu se uplatnil šedý b ízolit34. Okenní pás otevírající se nad
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reliéfním vlysem na hlavním pr čelí byl zazd n, byla vym n na okna, m la odlišný
vzhled. Prom ny doznalo foyer p ed velkým sálem, vestibulové pilí e byly odbourány,
namísto nich vznikly šatny. Zrušené byty po úprav

sloužily jako kancelá e či

zkušebny, z n kdejších lázní byla vytvo ena loutková scéna. Vnit ní dvorek byl
zast ešen a zm n n na zimní zahradu, p vodní schodišt v zadním traktu vedoucí do
restaurace a kavárny, stejn jako navazující terasy, stavitel odstranil. Dne 9. 9. 1970 byl
Hornický d m op t s velkou slávou otev en v rámci oslav Dne horník .
Ve druhé polovin osmdesátých a v počátku devadesátých let docházelo v
souvislosti s pronájmem zvolených místností k částečným úpravám interiéru. Úpravy a
prom ny vnit ních prostor vyvrcholily v roce 1998, kdy m sto Sokolov iniciovalo
p estavbu dosavadního kina Sv t na divadelní, respektive multifunkční sál.
Poslední rozsáhlý stavební zásah byl proveden v letech 2005 a 2007. V rámci dvou etap
revitalizace nechal zadavatel rehabilitovat fasádu stavby, osadit nová okna a upravit
vstupní a sálové partie. Hlavním cílem bylo navrátit M stskému domu kultury vzhled z
doby vzniku, s p ihlédnutím k soudobému využití a stávajícím požadavk m a
standard m.
Mimo velký společenský sál navrhl Wels v Hornickém dom k pobavení a
kulturnímu vyžití také kinematografickou místnost. Umístil ji do suterénu pr čelního
k ídla. Podle prvotních plán z roku 1923 m li diváci vstupovat širokým schodišt m z
nádvo í do prvního p ízemního patra. Umíst ní plátna se zvažovalo na východní st n .
Finální podoba biografu se však nakonec odlišovala – architekt p emístil hlavní vstup
do ulice Odboje. Ve t icátých letech navrhl Johann Hammer úpravu, respektive zv tšení
promítací kabiny a sociálního za ízení pro ženy. V roce 1944 byla v hledišti kina
obnovena xylolitová podlaha. Další stavební práce zaznamenáváme v roce 1968 v
souvislosti s adaptací sálu na širokoúhlé promítání.
Nejvýrazn ji do podoby a p vodního uspo ádání prostor zasáhla p estavba v
roce 1998. Již od poloviny devadesátých let se hovo ilo o novém využití nefunkčního
kinematografického sálu. Zadavatelé (M stský ú ad Sokolov a M stský d m kultury)
nechali vypracovat studii, po které následovala sout ž na inženýrskou činnost, sout ž na
zpracování projektu a sout ž na zhotovitele stavby. V b eznu 1998 započaly vlastní
adaptační práce, skončeny byly téhož roku v íjnu. Slavnostní otev ení inovovaného
divadelního sálu p ipadlo na 13. listopadu 1998.

Autorsky spolupracovali na návrhu rekonstrukce a nové podoby scény doc.
Miroslav Melena a firma Gradior Brno. Melena v p edkládaném návrhu navazoval na
své p edchozí bohaté zkušenosti s úpravou divadelních prostor, získané nap íklad
b hem rekonstrukce Divadla Archa (1993), divadla na Fidlovačce (1998), p i
spoluúčasti na p estavb Horáckého divadla v Jihlav (1992) či b hem kompletní
úpravy činoherní scény M stského divadla v Brn

(1995). Adaptace posledn

jmenovaného stánku lze považovat za určitý p edobraz či inspirační zdroj inovovaného
sokolovského sálu – oba prostory jsou uspo ádáním, vzhledem, i interiérovým
vybavením tém

totožné.

5.2.2 Miroslav Melena
M. Melena pat il mezi p ední české scénografy a divadelní architekty. Narodil se
v Lounech roku 1937 a vystudoval katedru scénického výtvarnictví na AMU v Praze. Z
divadelních prostor navrhl projekt společenského sálu Paláce kultury v Praze, amfiteátr
Bažantnice pro D čínskou Kotvu. Projektoval rekonstrukci činoherní scény M stského
divadla v Brn . Zem el v roce 2008.35
5.2.3 Současná podoba divadla
Exteriér Hornického domu byl zasažen stavebními pracemi velmi málo. K
v tším úpravám došlo v interiéru. Rekonstrukce se dotkla vlastního divadelního sálu,
technického a provozního zázemí i p ístupové cesty pro diváky. Ti nyní sestupují dv ma
protilehlými rameny schodiš do suterénu – divadelního sálu.
Prohloubilo se výškové rozvržení hledišt , byla prohloubena podlaha jevištní
hrací plochy. Po stranách sálu vznikly dva p lkruhové balkóny a byla p esunuta
promítací kabina. Aby do divadla mohli chodit i t lesn postižení diváci, byla vytvo ena
dv místa pro zdravotn či t lesn postižené návšt vníky. Díky stavebním úpravám se
zvýšil počet míst v hledišti z p vodních 348 na současných 352 (číslo m že být
navýšeno ješt o dalších 50 stojících divák ).
Postranní komunikační ramena zajiš ují p ístup do zázemí scény, hereckých
šaten, sociálního za ízení, úklidové komory a kancelá e. V pr b hu divadelních her
slouží ochozy jako volná divácká plocha, osazená mobilními židličkami.
V roce 1925 získal Hornický d m zlatou medaili na výstav pro sociální péči v Bruselu.
RUND J
S

M

RUND H
ISBN

S

P

E

RUNDOVÁ S

M

5.3 Hotel THEIERL pozd jší Weber v Sokolov
Jednalo se o objekt, který stál v míst , kde se dnes nachází nákupní st edisko
Perla, č. p. 1786. Parcela má vým ru p es 1500 m čtverečných, a tak je z ejmé, že
budov zde kdysi stálo více. Tyto stavby lemovaly ulici Brückengasse ( J. K. Tyla) mezi
dnešní ulicí Rokycanovou a M. Gorkého. Prost edním domem v ad

byl hotel

pojmenovaný po majiteli – hotel Eichler. Nebyl ničím výjimečný, a p esto jej v roce
1873 koupil Anton Weber z Karlových Var proto, aby jako majitel pivovaru posunul
sv j obchodní vliv sm rem na západ.
K nové zástavb

Weberova hotelu byla určena parcela na rohu ulice. V

sousedství tzv. „centrální“ školy byl již postaven sál s velkými obloukovými okny a
rohová parcela byla obklopena dalšími objekty. Toto vše bylo pro návrh nové zástavby
velice omezující. Provoz hotelu zajiš oval Anton Köhler, který m l také pronajatý hotel
Neuburger v Chebu. Pan Weber umírá v roce 1920 a vlastníky hotelu se stávají jeho d ti
a manželka. Ti žijí v Karlových Varech, a z ejm proto prodávají tuto nemovitost panu
Langkammerovi. Po krátké dob

nový vlastník zjistil, že současný provoz mu

nevyhovuje a že prostory jsou malé. Objednal proto u stavitele Theierla adaptaci.
Pracovalo se zejména v suterénu, kde byly vytvo eny t i místnosti pro pivnici. V pat e
z staly jídelny a salonky. V roce 1926 došlo na základ

dohody mezi panem

Langkammerem a stavitelem k vyrovnání za stavební práce, a to tak, že rohová část
p ipadla panu Theierlovi. Provoz hotelu zajiš ovali manželé Hans a Emilie
Weinischovi.
Již v roce 1932 m l hotel Theierl adu dalších vlastník a dokonce na právo
vlastnické byla podána žaloba. Soudní spor se táhl až do roku 1939, kdy hotel zabrala
n mecká armáda - wehrmacht. Tehdy byly pro její pot eby obsazeny prostory pivnice,
kde byly vzp rami zajišt ny klenby proti p ípadnému bombardování. P i náletu na
m sto 17. dubna 1945, kdy byl v hotelu krom jiného umíst n vojenský lazaret, dostala
budova p ímý zásah a zahynulo zde mnoho osob. Po válce byl celý prostor urovnán a
byl nevyužit až do roku 1970. V roce 1971 byla na míst otev ena prodejna pod názvem
PERLA.
Hotel Weber, Kaiser von Oesterreich nebo Theierl za dobu své existence pat il
mezi nejvýznamn jší hotely v tehdejším Falknov . Byla zde odehrána ada divadelních
p edstavení, konala se zde zasedání zastupitelstva a dokonce utkání v zápasech a boxu.
Hotel p i volbách sloužil jako volební místo, konaly se zde také p edvolební sch ze. K
jedné z nich se váže i p ítomnost budoucího prezidenta T. G. Masaryka v roce 1911.

5.3.1 Anton Weber
Narodil se 18. 3. 1842 a pocházel z rodiny, která také vlastnila pivovar ve
Verné ov a Jirkov . Zde se Anton vyučil a poté byl na zkušené ve Vídni. Pozd ji získal
znalosti v dalších provozech v N mecku a ve Francii. V roce 1879 postavil sv j vlastní
pivovar v Rybá ích. Velmi se zasloužil o rozvoj této části Karlových Var a stal se zde
váženým občanem, proto mu císa František Josef I. v roce 1911 ud lil za zásluhy titul
„Edler von Hohengrund“. P edtím na p elomu století se Anton Weber rozhodl
investovat do dostavby hotelu v tehdejším Falknov velkou částku. Projekt objednal u
tehdy nejslavn jšího stavitele Emila Lifky, který zde ve m st realizoval adu staveb,
mezi které pat ila synagoga, ale také nap íklad hotel na druhém b ehu eky Oh e – hotel
Götzl, pozd ji známý jako hotel Český d m.
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