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událost měsíce

JOSEFODOLSKÉ DIVADELNÍ JARO 2017
Ve dnech �.–�. května ���� se v divadle

Přehlídky ochotnických divadelních sou-

Felzmann, Jaromír Kejzlar, František

v Josefově Dole koná již ��. ročník Krajské

borů se v Josefově Dole pravidelně účastní

Zborník, Jan Hlavatý či Jaroslav Kodeš.

přehlídky venkovských divadelních souborů –

divadelníci z Libereckého kraje a Českého

Josefodolské divadelní jaro. Vítězné

středohoří. V letošním roce uvidíme

této akci i významné hosty, např. režiséra

představení si zajistí postup na Národní

Divadelní soubor Sokol Bozkov s předsta-

Zdeňka Trošku, herce Jana Kačera nebo herečku

přehlídku Krakonošův divadelní podzim ve

vením Proč muži neposlouchají a ženy neumí

Evu Horkou. Pravidelným účastníkem je také

Vysokém nad Jizerou. Vyhlašovatelem soutěže

číst v mapách. Dále Divadelní spolek Vojan

Jan Petránek, který s naším souborem často

je Svaz českých divadelních ochotníků Praha.

Desná – Mladá haluz, který zahraje Úžasnou

dramaturgicky spolupracuje i mimo přehlídku,“

Akce se koná za podpory Libereckého kraje.

svatbu, Divadelní spolek J. K. Tyl Josefův

doplňuje Hana Stuchlíková, jednatelka

Důl s hrou Paní Piperová zasahuje, Divadelní

divadelního spolku Josefova Dolu s tím,

spolek Pivovarská zahrádka Miletín

že bez přičinění všech partnerů přehlídky

s inscenací Vázaní kytice, Divadelní spolek

a především pak manželů Verhoefových,

J. J. Kolár při TJ Sokol Poniklá s před-

majitelů budovy divadla, kteří poskytují

stavením Cesty hledání, Divadelní soubor

veškeré zázemí spolku a jeho aktivitám, by se

TJ Sokol Roprachtice s hrou Dědictví, aneb

každoroční přehlídka ochotnických souborů

všichni moji pozůstalí, Divadlo Skaláček Tisá

v Josefově Dole ani nemohla konat.

„Během let jsme měli možnost uvítat na

s představením Slaměný klobouk a Divadelní
spolek Havlíček Zákupy s inscenací Jak to

Podrobné informace o programu přehlídky

bylo s Nepilvodou.

najdete na: www.divadlojosefuvdul.cz.

Přehlídka se pyšní také zvučnými jmény

Text: Květa Šírová

porotců, kteří každoročně rozhodují

Foto: Ukázka z divadelní hry Dobrý konec

o postupu vítězného souboru do národního

všechno spraví od Williama Shakespearea

kola přehlídek ve Vysokém nad Jizerou.

v provedení josefodolského divadelního souboru.

Mezi ty nejznámější patří například Rudolf

Foto: Karel Stuchlík

Krajští zastupitelé

NA KRAJI

K VĚCI

Hejtmanský ples podpořil
Centrum LIRA

občerstvení a prodej regionálních výrobků.

Jaké divadelní představení byste

Pořadatelé také vyhlašují soutěž pro odváž-

doporučili navštívit?

Mimořádně úspěšný byl 12. benefiční ples

livce. Vyhraje ten, kdo se do Hejnic dopraví

hejtmana Libereckého kraje. Díky spon-

nejzajímavějším bezmotorovým dopravním

Květa Vinklátová (SLK)

zorům i návštěvníkům plesu se povedlo

prostředkem. Více informací najdete na

Doporučuji navštívit dvě představení.

získat 600 500 Kč, které jdou ve prospěch

www.strevlik.cz.

V Šaldově divadle v Liberci dávají Královu

Centra LIRA – organizace pomáhající
rodinám s dětmi s postižením, nejčastěji
s poruchami autistického spektra. V rámci

KRAJSKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA LIBEREC
hledá název pro nové oddělení

řeč, s vynikajícími výkony hlavních postav.
Dalším je pak nové představení Naivního
divadla v Liberci, s názvem Jsou místa oblí-

Nově zrekonstruované hudební oddělení

bená tmou, kde nikdy a nic na ostrovech se

Krajské vědecké knihovny v Liberci od konce

skrývá odlehlých.

února opět přijímá návštěvníky. Pracovníci
knihovny celé oddělení vyklízeli, rekonstru-

Martina Teplá (ANO 2011)

ovali a znovu instalovali. „Vzhledem k tomu,

Jednoznačně mohu doporučit skvělou

že jsme mírně změnili koncept oddělení, tak

inscenaci Divadla F. X. Šaldy Poprask na

původní název Hudební knihovna již s novým

laguně, která získala čtyři ocenění na GRAND

zaměřením tolik nekoresponduje. Do hledání

Festivalu smíchu v Pardubicích.

nového názvu bychom rádi zapojili i veřejnost,“ uvedla ředitelka knihovny Blanka

Josef Šedlbauer (ZpLK)

Šek s výtěžkem hejtmanského plesu z rukou hejtmana
Libereckého kraje a zpěvačky Dashy převzala ředitelka
Centra LIRA Alexandra Bečvářová.

Konvalinková, s tím, že autora nejlepšího

Doporučuji hru Čechy leží u moře v Naivním

návrhu čeká odměna dle jeho volby. Vybrat

divadle Liberec. Je to poezie převlečená za

si bude moci poukázku do knihovní kavárny,

divadlo, vhodná pro děti libovolného věku.

večera se pomáhalo ale i Hospicu sv.

pohádkové CD či bezplatnou roční čtenář-

A pro dospělé opera Thais v Divadle F. X. Šaldy,

Zdislavy, a to dražbou ceremoniálního

skou registraci.

oděvu paralympijského stolního tenisty

mimořádné, málo hrané představení, s úžasnou hudbou a skvělými pěveckými výkony.

oděvu z Letních paralympijských her se

NAVRHNĚTE OSOBNOST K UDĚLENÍ
POCTY HEJTMANA LIBERECKÉHO KRAJE

povedlo získat 11 000 Kč ve prospěch

Ocenění Pocta hejtmana Libereckého

Doporučuji především návštěvu jabloneckého

hospice. Benefiční ples ale samozřejmě

kraje se každoročně uděluje osobnostem,

divadla, které nabízí opravdu pestrý program

nabídl hlavně zábavu. K tanci hrál známý

které se svým celoživotním dílem nebo

všech žánrů řady hostujících souborů, takže

orchestr Big’O’Band, zazpívali zpěvačka

významným skutkem zasloužily o dobré

si vybere každý. Dubnovou lahůdkou za mě je

Dasha a herci pražského Divadla Kalich.

jméno Libereckého kraje. Již tradičně

Kutloch aneb i muži mají své dny.

Nechyběla módní přehlídka společnosti

může výjimečné osobnosti nominovat

Preciosa, ukázka z baletu Netopýr Divadla

také veřejnost. Návrhy jsou přijímány

Pavel Svoboda (ČSSD)

F. X. Šaldy v Liberci nebo světelné vystou-

do 30. června 2017.

Jako jablonecký patriot nemůžu odpovědět

Jiřího Suchánka. Prodejem slavnostního

pení formace Z-show. Skvělým průvodcem

„Pokud je ve vašem okolí někdo, kdo si

Petr Beitl (ODS)

jinak, než že doporučuji všechna předsta-

celého večera byl populární moderátor

podle vašeho názoru zaslouží být oceněn

vení, která má na programu Městské divadlo

Alexander Hemala.

za celoživotní práci, přínos našemu kraji či

Jablonec nad Nisou. Svá divadla by ale neměli

mimořádnou třeba sportovní reprezentaci,

míjet ani obyvatelé jiných měst. Kultura

bylo zároveň připomínkou osvětové

zašlete nám prosím návrh,“ vyzývá hejtman

zušlechťuje, čehož je v dnešním světě stále

kampaně „Česko svítí modře“, jejímž

Libereckého kraje Martin Půta.

více potřeba.

Letošní ples byl věnován světlu, což

cílem je zvýšit povědomí veřejnosti o pro-

Podrobné informace včetně formuláře,

blematice poruch autistického spektra

který je třeba vyplnit, jsou zveřejněny na

Martina Sejkorová (SPD-SPO)

neboli autismu.

webových stránkách: http://kancelar-

Nadčasová komedie Carla Goldoniho

-hejtmana.kraj-lbc.cz/poradane-akce/

Poprask na laguně, v režii Ivana Rajmonta,

pocty-hejtmana-libereckeho-kraje-2014/

získala právem ocenění na pardubickém

Středisko ekologické výchovy Libereckého

pocta-hejtmana-libereckeho-kraje-2017-in-

GRAND Festivalu smíchu, za nejlepší muž-

kraje Střevlík na Den Země — 22. 4. 2017 —

formace-k-nominaci-osobnosti.

ský herecký výkon obdržel cenu Martin

DEN ZEMĚ – CO SLUŠÍ OVZDUŠÍ?

připravilo v areálu Střední školy hospodářské

Všechny správně podané návrhy budou

Polách a za nejlepší ženský herecký výkon
Karolína Baranová.

a lesnické v Hejnicích akci s názvem Hejnický

předloženy pracovní skupině složené

Den Země 2017. Akce bude věnována větru,

jak ze zástupců zastupitelských klubů,

dechu, kouři…prostě všemu, co by v ovzduší

tak ze zástupců organizací spjatých

Pavlína Nováková Hrabálková (KSČM)

poletovat mělo či nemělo. Od 9.30 do 15.00

s Libereckým krajem. Ta následně navrhne

Kdo má rád muzikály tak jako já, doporučila

hodin se v Hejnicích dozvíte, jak se nejlépe

finální seznam osobností. Ocenění ve

bych navštívit Šaldovo divadlo v Liberci, kde

dostat do práce, jak zatopit, abychom „neza-

formě listiny Pocta hejtmana a zlaté mince

v průběhu dubna hrají muzikál Funny Girl

topili“ všem sousedům pod nos, případně

Hejtmanský dukát jim bude předáno během

plný nezapomenutelných melodií.

kde na to vzít znalosti a třeba i peníze. Na

slavnostního večera koncem října 2017

návštěvníky čekají tematické tvůrčí dílničky,

u příležitosti Dne vzniku samostatného

Další názory zastupitelů si můžete přečíst

pohádka pro děti, živá hudba, chutné

Československého státu.

na www.kraj-lbc.cz/zastupitelstvo

1 | Paní Hana Dohnalová kromě všech aktivit
píše také kroniku josefodolského divadelního
spolku. Foto: Květa Šírová
2 | Hana Dohnalová v roce 2004 v roli Charlotty
Schonové ze hry J. Pšeničky „Petarda“, která
získala několik ocenění. Foto: archiv Hany
Dohnalové

1

2

Osobnost KRAJe

HANA DOHNALOVÁ
Již od mala se věnuje divadlu. Herečka

Působila jste vždy v divadelním spolku

přehlídky organizuji odborný seminář, pod

ochotnického divadla, scénáristka, po-

v Josefově Dole nebo jste měla i jiná

vedením pana Felzmanna, kterému říkáme

mocná režisérka či kostymérka. Uznávaná

angažmá?

„Půdička“, kde se členy souborů rozebíráme

porotkyně divadelních přehlídek. Členka

Ne, jiná angažmá jsem neměla, ale vždy jsme

jednotlivá představení. Jeho závěry poté

Svazu českých divadelních ochotníků Praha.

pomáhali všem spolkům okolo, půjčovali

tlumočím přípravnému výboru přehlídky.

Předsedkyně Výboru divadelního souboru

kostýmy a tak. Moje činnost v jiných spolcích

J. K. Tyl Josefův Důl a již sedmdesát let jeho

byla spíš poradní či pomocná. Například jsem

Máte velký vztah k Vysokému nad

aktivní členka.

pomohla založit divadelní Studio Hamlet

Jizerou, proč?

v Železném Brodě.

Pocházím z Krkonoš, a když u nás v divadle

Celý život se věnujete divadlu. Co vás

vítám herce z Poniklé, Rokytnice nad Jizerou

k němu přivedlo?

V divadle jste měla několik rolí a ne vždy

nebo Vysokého nad Jizerou, tak vždycky

Byla to moje maminka, hrála divadlo už

byly herecké? Co všechno jste dělala?

říkám, že přijeli herci z nejkrásnějších hor

jako svobodná a pak i s mým tatínkem.

Dělala jsem vždy to, co bylo potřeba.

v Čechách. Mockrát mi to vytýkali, že Jizerka

Bydleli jsme v Chlumci nad Cidlinou, kde

Pomáhala s režií, nápovědou, návrhy a zhoto-

jsou také krásná. Krkonoše ale miluji a tím

maminka spolupracovala s divadelním

vením kostýmů, vyráběli jsme rekvizity a tak.

pádem mám obrovský vztah k Vysokému

spolkem Klicpera. Mimo jiné hrála i maminku

V letech 1979–1983 měl spolek J. K. Tyl také

i z toho důvodu že, od roku 1972 do

v Broučcích. Jeden z malých herců, ale

Dětské divadelní studio. S dětmi jsme nastu-

Vysokého do divadla pravidelně jezdím.

náhle onemocněl, takže mě mamka oblékla

dovali dvě krásné pohádky, vyráběla jsem jim

do broučkova kostýmu a já tam pobíhala

kostýmy, doprovázela je na klavír.

s lucerničkou. To byla moje první role, vlastně

Divadlo je určitě vaše velká vášeň,
jaká je ale vaše profese?

záskok. Do divadla jsme, ale celá rodina,

Na jakou ze svých hereckých rolí

Vystudovala jsem pedagogickou školu pro

chodili od malička.

nejraději vzpomínáte?

učitele národních škol v Liberci, v podstatě

Všechny moje role byly krásné, ráda jsem

učitelství pro I. stupeň základní školy.

Jste jednou ze zakládajících členek jose-

je hrála, ale nejvíc vzpomínám na Vědělku

Poté jsem nastoupila do okresu Frýdlant.

fodolského divadelního souboru J. K. Tyl.

z pohádky Ženich pro čertici a na roli

Za čtyři roky jsem učila na třech školách.

Kdy byl soubor založen?

Charlotty z Petardy.

Pak jsem se vdala a bydlela s manželem

Když jsme se přestěhovali do Josefova Dolu,

a jeho rodinou v Raspenavě. Nakonec jsme

tak se tu sešlo 26 lidí, kteří měli velký vztah

Dělala jste také porotkyni

se s manželem vrátili do Josefova Dolu.

k divadlu. Bylo to v roce 1945 a tito lidé,

divadelních přehlídek…

Nastoupila jsem na druhý stupeň a pak

mezi kterými byli i moji rodiče podepsali

Ano, jako porotce jsem se účastnila pře-

otěhotněla. Po mateřské dovolené jsem

zakládací listinu spolku. Maminka mě

hlídek dětských divadelních souborů jako

opět učila na druhém stupni a v roce 1964

tehdy vzala sebou do divadla, takže i já

je Desenský medvěd nebo byl Tanvaldský

se přihlásila k dálkovému studiu, a protože

jsem ve svých 8,5 letech listinu podepsala.

člunek, ten už bohužel zanikl. Dále jsem

jsem milovala chemii a přírodopis, tak

V současné době jsem ale poslední, kdo

ředitelkou Josefodolského divadelního

jsem vystudovala učitelství v tomto oboru

tento slavnostní akt zažil. Byl to vůbec první

jara, zodpovídám za průběh přehlídky

pro druhý stupeň. Učila jsem celkem 51 let.

spolek, který byl v obci založen. Pro české

přímo Svazu českých divadelních ochotníků

Manžel pracoval v huti, občas jsem za ním

obyvatelstvo to byla tehdy veliká čest být

Praha. Jsem jednatelkou Jizerské oblasti

docházela, hlavně v létě, provázet exkurze

členem spolku, i když nehráli, tak pomá-

SČDO a členka přípravného výboru Národní

a vykládat o silikátech ve sklářství.

hali s rekvizitami, nápovědou a vším, co

přehlídky Krakonošův divadelní podzim

bylo potřeba.

ve Vysokém nad Jizerou. V rámci národní

Autorka rozhovoru: Květa Šírová

1 | Dominantou Josefova Dolu je novogotický kostel
Proměnění Páně. Foto: Milan Drahoňovský
2 | Divadlo J. K. Tyla je dějištěm mnoha společenských akcí
města. Nejznámější je přehlídka divadelních souborů
Josefodolské divadelní Jaro. Foto: Karel Stuchlík
3 | Z vyhlídky Čertovy kameny v části obce zvané Peklo
je krásný pohled na přehradu a celé údolí Kamenice.
Foto: Milan Drahoňovský
4 | Tisíce závodníků se každoročně účastní podzimního
cyklistického závodu v Jizerských horách, který startuje
v Josefově Dole. Foto: Karel Stuchlík
5 | Budova bývalé školy, nyní knihovna a muzeum místní
historie. Foto: Karel Stuchlík
6 | Josefodolská přehrada je největší údolní přehradou
Jizerských hor. Pitnou vodou zásobuje Jablonec, Liberec
a Českolipsko. Foto: Milan Drahoňovský
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Krajem

JOSEFŮV DŮL
Josefův Důl, ležící pod největší jizersko-

studií okresu Jablonec nad Nisou. Narodil se

horskou přehradou, byl založen roku 1701

v Antonínově (později byla obec připojena

hrabětem Des Fours. Dnes jsou jeho součástí

k Josefovu Dolu) a letos si připomeneme

i Dolní Maxov, Antonínov a Karlov. Zabírá

70. výročí jeho úmrtí. Stezka Gustava Leutelta

území o rozloze 22 km2 a má přibližně 900

začíná u vlakového nádraží, vede kolem kos-

obyvatel. Minulost Josefova Dolu je spjata se

tela Proměnění Páně a přes Peklo míří zpět

sklářstvím, nejznámější byla Zenkerova huť,

k josefodolskému nádraží. Trasa měří 5,4 kilo-

kterou ale v roce 1910 strhli a na jejím místě

metru a nabízí pět zastavení. Delší variantou

vystavěli sklárnu. Nyní se obec orientuje na

je trasa, která vede ke karlovské kapličce a pak

cestovní ruch.

na rozhlednu Slovanku a zpět kolem ZŠ do

Mezi její dominanty patří novogotický

Josefova Dolu. Na jednotlivých stanovištích

kostel Proměnění Páně postavený v roce 1865,

se lidé díky informačním tabulím seznámí

ve kterém jsou kromě církevních obřadů

s Leuteltovým životem a jeho osudem.

pořádány i světské společenské akce. Kostel

3
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Nad údolím Kamenice, která Josefovým

se také každoročně připojuje k celorepubli-

Dolem protéká, byla v letech 1976–1982

kové akci Noc kostelů. Za zmínku stojí také

vybudována největší přehrada Jizerských hor

zámeček, který byl sídlem hrabat Des Fours

zadržující přes 20 mil. m3 pitné vody. Na celé

Walderode. Dále pak renesanční budova školy

údolí je malebný pohled z vyhlídky Čertovy

z roku 1879, dnešní knihovna, kde se nachází

kameny v části obce Peklo. Významnou

muzeum místní historie, které návštěvníky

památkou je také kaple Navštívení Panny

seznámí s nejdůležitějšími momenty minu-

Marie na Karlově.

losti i přítomnosti Josefova Dolu. Zapomínat

V centru obce se nachází sportovní

by se nemělo ani na budovu divadla, která je

areál s tenisovými a volejbalovými kurty

sídlem Divadelního spolku J. K. Tyla. Kromě

a fotbalovým hřištěm. V nejbližším okolí

tradičních představení se v divadle každoročně

obce je několik lyžařských sjezdovek pro

koná také krajská přehlídka ochotnických

zkušené i začínající lyžaře. Z Josefova Dolu

divadelních souborů Josefodolské divadelní

startuje největší podzimní cyklistický závod

jaro. V obci stojí také řada chat a usedlostí,

v Jizerských horách ČT Author Cup.
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které připomínají místní lidovou architekturu.
Zajímavostí je naučná stezka Gustava

Více informací o městě najdete

Leutelta. Gustav Leutelt je autorem pěti

na www.josefuvdul.eu.

románů, několika básní a vlastivědných
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