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ROŠKOTOVO DIVADLO v Ústí nad Orlicí
(1936 – 2016)
Ojedinělá funkcionalistická stavba, skvost české architektury. Kulturní památka České republiky (1978). Od roku 1993 nese jméno svého tvůrce,
českého architekta Kamila Roškota (1886-1945). Již osmdesát let zdobí
tato budova město Ústí nad Orlicí a je jeho pýchou. Divadlo vzniklo z vůle,
iniciativy a obětavosti generací přelomu XIX. a XX. století.
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1836

Divadelní společnost města Ústí nad Orlicí
První sdružení divadelních ochotníků

180 let
1896

Divadelní spolek VICENA

120 let
1936

Roškotovo divadlo v Ústí nad Orlicí

80 let
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DIVADELNÍ SPOLEK VICENA PODPORUJÍ:

Město Ústí nad Orlicí
RIETER CZ s.r.o.
FERAR CZ s.r.o.
VÚB a.s.
RIETER CZ s.r.o.
STAPO s.r.o.
EKOLA České Libchavy s.r.o.
Obec Orlické Podhůří
TRIO s.r.o.- autodílna – Jaroslav Hlaváček
LUBOMÍR ZÁŘECKÝ – autobusová doprava
TEPVOS s.r.o.
PROPLAST s.r.o.
INVESTA Uni s.r.o.
SPINTEX s.r.o.
CONEL s.r.o.
GRANTIS spol. s r.o.
MECAWEL spol. s r.o.
MAPO PROJEKT
VELEBNÝ a Fam
UO TEX
FOTO IRENA
TIPO – Ing.Miroslav Vlček
JUDr. Karel KOŠTA
Ing. Jan GLATT
Ivan PAVLÍK –revize elektro
Miloš KUBOVÝ– revize elektro
Jaroslav ŠUDA
Děkujeme !
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Divadelní spolek

V ICENA

v Ústí nad Orlicí

ALMANACH
2. DODATEK
2006 – 2016
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ÚSTÍ NAD ORLICÍ 2006 – ROK DIVADLA

pod záštitou Města Ústí nad Orlicí (vzpomínka na oslavy)
Oslavy divadelních výročí roku 2006 proběhly v rozmezí měsíce září až prosince. V sobotu 16. září se uskutečnil na ústeckém hřbitově tradiční vzpomínkový pietní akt. Početná delegace souboru položila symbolicky kytici k hlavnímu kříži a následně na hroby
čtyřiceti někdejších členů Viceny. Jedno z bolestných zastavení bylo u čerstvého hrobu
bývalého předsedy souboru Jana Sychry, který zemřel krátce před oslavami.
V podvečer přijal členy souboru v obřadní síni radnice starosta města Jiří Čepelka.
V krátkém projevu vysoce ocenil činnost ústeckých divadelníků a poděkoval jim za
dobrou reprezentaci města. Předseda souboru Jan Štěpánský předal panu starostovi čerstvý výtisk „Almanachu DS Vicena – dodatek 1996 – 2006“.
V podvečer pak proběhla ve vestibulu Roškotova divadla slavnostní vernisáž výstavy
dokumentů o činnosti našeho souboru za posledních deset let „Na počátku druhého století“. Úvodní slovo přednesl spoluautor výstavy Pavel Sedláček, místopředseda souboru.
Mimo jiné poděkoval přítomné ředitelce Městského muzea paní Marii Špačkové za účinnou spolupráci při přípravě výstavy. V kulturní části vystoupil smíšený pěvecký sbor Alou
Vivat pod taktovkou Josefa a Stáni Novotných.
Večer se uskutečnilo slavnostní představení ke 110. výročí založení DS Vicena a 70.
výročí otevření divadla v Ústí nad Orlicí, které v současné době nese jméno svého tvůrce
Kamila Roškota. V provedení Moravského divadla Olomouc zhlédlo zcela zaplněné hlediště taneční drama s prologem na motivy „Carmen“ od G.Bizeta.
Oslavy pokračovaly 21. října 2006 „Setkáním amatérských divadelních souborů“.
V průběhu celého dne se představili divadelníci souborů NaKOP TYJÁTR Jihlava, DOVEDA SDH Sloupnice a KODYM z Opočna.
V pátek 10. listopadu 2006 se v Roškotově divadle uskutečnila premiéra nové inscenace DS
Vicena. Divadelní hru Vlastimila Venclíka „HRNÍČKY PO BABIČCE NELZE ROZBÍJET
BEZTRESTNĚ aneb POČASÍ NA ZABITÍ, prostě „FUCKING STORY“ nastudovali v režii
Alexandra Gregara herci Petr Hájek a Ladislav Skalický za asistence Věry Hájkové. Úspěch byl
velký a hra se vydala na svoji pouť za divákem.
Závěr oslav patřil vzpomínkovému večeru „Přijďte pobejt“, který se konal 2. prosince
2006 ve velkém sále kulturního domu. Zavzpomínali jsme na všechna odehraná představení za posledních deset let, většinou již zaznamenaná na DVD. Velký úspěch mělo
spartakiádní vystoupení mužů z „.Hrdého Budžese“. Tato inscenace měla před sebou ještě
dva dlouhé roky veleúspěšného života. Program provázela průvodním slovem Jarmila
Petrová. O videotechniku se postaral její manžel Bedřich Petr, který bohužel již není mezi
námi. Velkému zájmu se těšily fotokroniky, které poprvé prezentoval kronikář Pavel Sedláček. Na závěr večera účastníkům zahrál k tanci a poslechu Big Band Zdeňka Černého.
Celý večer byl krásnou tečkou za oslavami.
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HISTORIE DIVADELNÍHO SPOLKU VICENA V KOSTCE
V roce 1996, když Divadelní soubor Vicena slavil sto let své existence, byl vydán obsáhlý ALMANACH, který popsal podrobnou historii divadelních tradic města Ústí nad
Orlicí, ze kterých vyšel dnes již opět Divadelní spolek Vicena a další divadelní spolky,
které na území města působily.
Proto Vám v roce 120. založení „Viceny“ předkládáme jen další, již druhý dodatek k tomuto jubilejnímu Almanachu z roku 1996. Dodatek mapuje zejména posledních deset let
bohaté činnosti našeho divadelního spolku.
Pro čtenáře, který nemá k dispozici jubilejní Almanach, ani první dodatek z roku 2006,
připomeňme alespoň ve stručnosti historii ochotnického divadelnictví v Ústí nad Orlicí:

Kořeny amatérského divadla v Ústí nad Orlicí
Historie orlickoústeckého amatérského nebo jak se říká ochotnického divadla, sahá až
k přelomu 18. a 19. století. Nejstarší doložené zprávy jsou z roku 1798. Tehdy se hrálo
na jevišti v salonu lékárníka Jana Andrese v rohovém domu na náměstí (proti spořitelně
viz. foto dole). Divadlo se zde hrálo až do roku 1818. Nejstarší vzácnou dochovanou
památkou ochotnického divadla v Ústí nad Orlicí je rukopisná divadelní hra „Arkádské
divadlo“, pocházející zřejmě z roku 1798.
Dalším důležitým historickým bodem
je založení prvního sdružení divadelních
ochotníků u nás v roce 1836. Jeho oficiální název byl „Divadelní společnost města
Ústí nad Orlicí“. Založil jej mladík Josef
Víšek, cukrář, který se do Ústí vrátil z Prahy v roce 1835. Nadšený divadelním ruchem pražského Stavovského divadla, kde
působil jako chórista, shromáždil kolem
sebe skupinu nadšenců, jimž dal magistrát města povolení založit spolek. Ten
působil až do roku 1854 a odehrál na 175 představení, na nichž se podílelo 62 divadelních
ochotníků.
Potom se řadu roků v Ústí divadlo nehrálo. V této přestávce se probudilo nejprve sedm
studentů, kteří sehráli tři inscenace. Přestože hostinský Šponar v „Dolnici“ pod Velkými
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Hamrami rozšířil divadelní sál a zřídil stálé jeviště, začalo se divadlo opět hrát až v roce
1865. A byli to opět studenti, kteří vyprovokovali důchodního Stehna a ten začal iniciovat
bývalé ochotníky. Počátkem roku 1866 tak vzniká „nové sdružení ochotníků“ – opět byla
na konci šestka jako magické číslo ústeckého divadla. Nové sdružení se potom se střídavými úspěchy i přestávkami drželo až do roku 1895.
V roce 1894 koupil „Dolní hospodu“ zvanou „Dolnice“ hoteliér František Friml a nechal ji přestavět na moderní hotel se sálem a restaurací. V sále bylo i pódium, sloužící jako
jeviště, které hoteliér dal k dispozici ochotnickému sdružení. Provoz hotelu byl zahájen
15. dubna 1895 - bohužel nepřežil neblahá sedmdesátá léta dvacátého století, kdy byl necitlivě a neuváženě stržen. Zůstalo po něm jen torzo bývalé ubytovací části.
Vzhledem k této příznivé situaci navrhl v létě 1896 pan učitel Jan Mazánek, aby se
volné sdružení divadelních ochotníků přeměnilo ve spolek, čímž by se zabezpečila trvalá
ochotnická činnost ve městě.
Jan Mazánek také sepsal vzácný dokument „Paměti ochotnického divadla města Ústí
nad Orlicí od prvých počátků až do založení spolku Vicena“ . Později, už ve vysokém
věku, popsal „Dějiny spolku divadelních ochotníků VICENA za prvé 25tiletí jeho činnosti“. Tyto vzácné dokumenty vydalo v roce 2010 ústecké vydavatelství OFTIS, tisk redigoval Radim Dušek, ředitel Státního okresního archivu v Ústí nad Orlicí.

Hynek Vicena
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Stodvacetiletá historie VICENY
V okamžiku, kdy byl podpořen návrh Jana Mazánka, začala se psát zcela nová kapitola
ústeckého divadelnictví. Ustavující valná hromada nového divadelního spolku se konala
5.srpna 1896 a schválila, aby si spolek dal do svého názvu jméno ústeckého rodáka Hynka
Viceny, nestora českých herců a současníka J. K. Tyla. Tehdy už žil u svého syna ve Velvarech, kde byl také po své smrti v roce 1911 pohřben.
Stanovy spolku byly schváleny místodržitelským výnosem ze dne 27. září 1896. O den
později byla činnost spolku zahájena divadelním představením Hilbertova dramatu
„Vina“.
Začala nová éra ochotnického divadla v našem městě. Jak potvrdila příští desetiletí, Jan
Mazánek měl pravdu. Divadelní spolek, řídící se danými pravidly zajistil, že i přes mnohé
problémy, tragická období dvou světových válek i kritická období společenských systémů,
nedal v Ústí nad Orlicí ochotnickému divadlu zaniknout.
Vždy se našlo několik obětavých jedinců, kteří pro svoji lásku k divadlu dokázali strhnout ostatní a znovu vykřesat i tu poslední jiskru z popela a znovu přivést divadlo v Ústí
životu.
„Vicena“ přežil s velkými ztrátami dvě nejkrutější války v historii lidstva, přežil i dobu
totalitního režimu a po sto dvaceti letech je zde v plném lesku a v plné činnosti. Po padesáti letech v roce 2001 vylétl z ochranných křídel Klubcentra - někdejšího Jednotného
závodního klubu - a stal se opět spolkem, i když tehdy ve formě občanského sdružení. Ale
stal se opět samostatným subjektem, který se dokáže o sebe postarat sám. Plnohodnotným divadelním spolkem se stal až v roce 2015.
Období od založení až do první světové války bylo velice úspěšné. Hrálo se několik divadelních inscenací ročně. Zajímavé je, že i ve válečných letech se hrálo na plné obrátky,
přestože řada mužů musela narukovat na frontu a mnozí se už nevrátili. Divadlo ani za
války nepozbylo svoji přitažlivost a stalo se vlastně jediným společenským shromaždištěm ve městě.
Již v roce 1908 byl na jeviště u Frimlů zaveden elektrický proud. Přesto se naši ochotníci
necítili dostatečně zajištěni, aby nepřišli o střechu nad hlavou. S myšlenkou postavit si
vlastní divadelní stánek přišel učitel Julius Kocian ( otec houslového virtuosa Jaroslava).
Když náhle v roce 1913 zemřel, byl založen „Fond Julia Kociana“, do kterého šla čtvrtina
tržby z každého divadelního představení a další finanční dary.
V té době přišel z Pardubic do Ústí mladý úředník záložny Jaromír Lahulek. Ten zasáhl
významným způsobem nejen do historie Viceny, ale i po celou první polovinu dvacátého
století do kultury města všeobecně. V průběhu války se aktivně podílel na takových projektech, jakými byla např. inscenace známé operety „Mamzelle Nitouche“ a další inscenace, ke kterým napsal i hudbu. Když krátce po skončení války dostali ochotníci výpověď od
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hoteliéra Frimla, který přestavoval sál hotelu na žhavou novinku, jakou byl biograf, musel
se Vicena rozhodnout kde bude v dalších letech hrát. Tehdy přišel Lahulek s okamžitým
návrhem zřídit „Družstvo pro postavení divadelní budovy v Ústí nad Orlicí“. Stalo se tak
v červnu 1919. Spolek Vicena se stal kolektivním zakládajícím členem a vložil do „Družstva“ finanční základ z „Fondu Julia Kociana“, který tehdy činil přes 17.000 korun.
Čtvrt století své existence zastihl Vicenu v podnájmu, ale jeho činnost se nezastavila.
Díky pochopení místního „Orla“ se hrálo v sále Katolického domu ( dnešní Malá scéna).
Hrál se kupříkladu Čapkův R.U.R., krátce po jeho premiéře v Národním divadle. Jaromír
Lahulek, jako režisér, dokonce korespondoval s Karlem Čapkem o jeho připomínkách
ke scénickému provedení. V roce 1921 se však Vicena přece jen opět vrací na jeviště
u Frimlů Jiráskovou hrou „Pan Johanes“. Éra první republiky byla k divadlu příznivá.
V mladém Československu dostávalo divadlo zcela jiný náboj a smysl. V roce 1925 se
Vicena podílel na výstavbě a odhalení „Památníku odboje“ a v témže roce na uspořádání
první staročeské pouti ve prospěch postavení divadla.

Divadlo v Ústí nad Orlicí – splněný sen generací ochotníků
Vicena se také velmi aktivně podílel na činnosti „Družstva pro postavení divadelní budovy“ a ta zdárně spěla k úspěšnému finále. Když finance „Družstva“ v roce 1929 dosáhly
dostatečné úrovně, začalo se jednat o zadání projektu divadelní budovy. Již po roce byly
na stole dva návrhy: místního stavitele a architekta Jaroslava Radechovského a pražského
architekta Kamila Roškota, kterého doporučil ústecký rodák Profesor dr. Josef Cibulka.
Odborná porota složená z předních českých architektů jednoznačně doporučila realizovat Roškotův avantgardní návrh.
Diametrálně se lišící návrhy rozbouřily ve městě klidnou hladinu a rozdělily oušťáky na
dva téměř nesmiřitelné tábory. Po mnoha bouřlivých a mnohdy velmi ostrých jednáních
nakonec zvítězili zastánci Roškotova návrhu.
Projekt funkcionalistické budovy předběhl svoji dobu vzniku o mnoho desetiletí. Dnes
jezdí ústecké divadlo obdivovat odborníci a studenti architektury. Divadlo se stalo kulturní památkou a od roku 1993 nese Roškotovo jméno.
Základní kámen byl položen v červenci 1935 a v neuvěřitelně krátké době čtrnácti měsíců se stal sen ústeckých divadelníků skutečností. Skvělá divadelní budova byla připravena ke slavnostnímu zahájení. Stalo se tak v den čtyřicátých narozenin Viceny 28. září 1936
– a opět na konci byla ona tajuplná šestka. Prvním představením byla opera Bedřicha
Smetany „Tajemství“ pod taktovkou legendárního Jaromíra Lahulka.
Zdálo se, že Vicena vstoupil do nejšťastnějšího období své historie. Bylo to však jen
zdání, které netrvalo dlouho. Přišly těžké doby II. světové války a německé okupace. Vicena opět počítal své mrtvé. Přesto se v průběhu okupace znovu opakovala již známá
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situace. V těžké době se hrálo jako nikdy jindy. Divadlo opět spojovalo a bylo po celou
dobu, až do zákazu kulturních akcí německými úřady, jedinou možností, kde se mohli
lidé veřejně scházet a jednou z mála možností, kde se daly vyjádřit pocity, které jinak
musely zůstávat utajeny.

Dva soubory, ale jen jedno ochotnické divadlo
Již krátce po osvobození se 29. června 1945 hrálo dnes již legendární představení „Matka“ od Karla Čapka s Marií Avratovou v titulní roli. Bylo odstartováno jedno z nejúspěšnějších období spolku.
V roce 1946 spolek oslavil půl století své činnosti a desáté výročí otevření divadla. Důstojné oslavy vyvrcholily v září provedením Smetanovy „Hubičky“, opět pod taktovkou
Jaromíra Lahulka a v režii MUDr. J. J.Ehla. V této poválečné éře byly realizovány takové
projekty, jako Vrchlického Trilogie, Čapkova „Věc Makropulos“, „Ze života hmyzu“ s hostujícím Jaroslavem Průchou nebo dodnes vzpomínaná inscenace Moliérovy hry „Jeho
urozenost pan měšťák“ s hudbou a písničkami Jindřicha Fohla, které vznikly zde v Ústí..
V roce 1952 pozbyl Vicena, jako stovky dalších, status spolku a stal se souborem Závodního klubu Utex. Členská základna se tehdy rozdělila a část působila pod odborářským
zařízením Rudý koutek podniku Kovostav. Obě skupiny přesto produkovaly výborná divadelní představení a jejich obsazení se mnohdy prolínalo členy obou seskupení. Tento
stav naštěstí netrval dlouho. V roce 1958 zvítězil zdravý rozum a byl ustaven Jednotný
závodní klub ROH, pod kterým zakotvil opět celý soubor Vicena. Prvním společným
představením byla po třinácti letech Čapkova „Matka“. Zajímavostí tohoto představení
je společné vystoupení Karla Petra se svým synem Karlem ml. Ten je v roce 120. výročí
spolku jeho nejstarším členem.
Následovalo desetiletí s řadou úspěšných inscenací. Jednou s posledních byla velmi
úspěšná Daňkova veselohra „Svatba sňatkového podvodníka“, ve které si režii vyzkoušel
Luboš Sedláček. Pak však aktivita polevovala. A když se v roce 1966 zavřela opona za
detektivkou „Půlnoční vlak“ v režii Zdeňka Fryze, ukázalo se, že to je na sedm let naposledy, kdy se v Ústí ochotnické divadlo hrálo. Škoda, že se režisér této poslední inscenace
a jeden z nejúspěšnějších herců Viceny Zdeněk Fryz obnovení činnosti už nedožil.
Nebylo dost ochotných režisérů, ani dost herců a lidí, kteří dohromady tvoří ochotnické divadlo. K nečinnosti také přispěla i složitá společenská a politická situace roku 1968
a počátky tzv. normalizace, což komplikovalo i činnost divadelních souborů.
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Obnovení činnosti Viceny 1973 – 2016
Ochotnický prapor zvedl v roce 1973 dlouholetý člen Viceny Rudolf Raimann. Sezval
skupinu divadelníků a nacvičil s nimi pro nejvděčnější publikum na světě pohádku Boženy Němcové „Sůl nad zlato“. Měla premiéru 29. dubna 1973. To je datum, které bude
mít čestné místo v historii Viceny. Zahájilo zatím nejdelší období činnosti spolku, které
trvá bez přerušení již více jak čtyřicet let. Během nich bylo nastudováno 56 inscenací
a odehráno 650 představení.( od roku 1896 do roku 1973 odehráno 732 představení).
V roce 1987 bylo dosaženo velkého úspěchu vítězstvím na „Jiráskově Hronovu“ s inscenací režiséra Alexandra Gregara „Vévodkyně valdštejnských vojsk“ od Oldřicha Daňka.
Tato nejúspěšnější hra historie spolku se hrála celkem 67krát.
Od roku 1976 byly také obnoveny vzpomínkové oslavy kulatých výročí souboru. Osmdesátiny byly vzpomenuty symbolicky obnovenou premiérou divadelní hry „Vina“, kterou soubor začínal v roce 1896. Režie se ujal Rudolf Raimann. Ukázalo se, že tato hra je
časově překonána a současného diváka neuspokojí. Proto byla po dvou reprízách stažena.
V roce 1986 proběhly důstojné oslavy 50. výročí otevření divadla a v prostoru chodby
na balkoně byla odhalena bronzová pamětní deska budovatelům divadla. Autorem pamětní desky je akademický sochař Michal Tomšej. K 90. výročí Viceny se uskutečnilo
slavnostní představení opery Bedřicha Smetany „Prodaná nevěsta“. Na ústeckém hřbitově
se konal poprvé pietní akt uctění památky někdejších zasloužilých členů spolku Vicena,
či Družstva pro postavení divadla. Začala také tradice přijímání členů souboru v obřadní
síni radnice starostou města. Tehdy ovšem ještě úřadoval předseda MěstNV, kterým byl
shodou okolností člen souboru Pavel Sedláček
V jubilejním roce 1996 se uskutečnily důstojné oslavy 100. výročí souboru. Rok l996
byl v Ústí nad Orlicí vyhlášen jako „Rok divadla“. Po pietním aktu na hřbitově a přijetí
starostou města Karlem Škarkou se v Roškotově divadle 28. září 1996, na čas přesně,
sto let po prvním zahajovacím představení, zvedla opona jubilejní inscenace Čapkova
dramatu „Věc Makropulos“ v titulní roli se Zuzanou Průchovou, nejúspěšnější herečkou
v historii spolku. Má na svém kontě více než 400 odehraných představení. Režie se ujal
Martin Malínek. Na závěr oslav se uskutečnil vzpomínkový program „Přijďte pobejt…“,
ve kterém byly vzpomenuty všechny inscenace Viceny za posledních deset let.
Martin Malínek se pustil do další premiéry „Stromy umírají vstoje“, kde dostala krásnou roli babičky Jarmila Petrová. Poprvé si s Vicenou zahrál Jarda Hubený. V květnu 1998
se soubor dočkal své první samostatné klubovny v suterénu Malé scény. I když zde nebylo
zcela ideální prostředí, sloužila souboru až do roku 2004, kdy si soubor pronajal klubovou
místnost v bývalém internátu Perly. Ani tady to nebyl žádný komfort. Sice krásná suchá
místnost, ale na klubovnu velmi malá.
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V té době už jednal předseda Jan Štěpánský s ředitelkou Klubcentra o budoucnosti souboru. Bylo naznačeno, že v dohledné době budou činěny kroky, aby soubory Klubcentra
byly co nejvíce samostatnými subjekty. Martin Malínek tehdy pro neshody a rozdílné
názory vystoupil z výboru. V té době již chystal další inscenaci Moliérova „Lakomce“
ve zvláštním provedení kočovné divadelní společnosti. Již potřetí dal příležitost jednomu členu souboru zahrát si velkou roli. Tentokrát si Harpagona zahrál Honza Štěpánský.
Premiéra byla 21. srpna 1999 v krásném prostředí zámku v Doudlebách n.O. Naposledy
si v této inscenaci zahrál Jan Sychra. Ze zdravotních důvodů musel svoji velkou lásku
opustit. Zemřel krátce před oslavami 110. let Viceny v červnu 2006.
V závěru roku 1999 se konala výroční schůze. Do poklidného jednání zasáhlo bezprostřední oznámení Martina Malínka, že v lednu 2000 zakládá „Občanské sdružení divadelních ochotníků Vicena“ a navrhuje, aby celý soubor do tohoto sdružení vstoupil. Tato
otázka nebyla s nikým projednána a vyvolala ostrou diskuzi a střety. Schůze skončila bez
usnesení a mezi členy to vyvolalo pocity zbytečných sporů a krize v souboru. Druhá část
výroční schůze se uskutečnila 18.ledna 2000. Naprostá většina členů se rozhodla zůstat
pod Klubcentrem a odmítla vstoupit do nového OSDO, které Martin založil dva dny po
opakované schůzi. Ovšem již bez názvu Vicena, který se podařilo zaregistrovat za pomoci
Města stávajícímu souboru. .
Důležité bylo, že se hrálo dál. Již v dubnu 2000 měl premiéru „Trouba na večeři“ v režii
Jana Štěpánského. Ve výborné komedii exelovali zejména představitelé dvou hlavních rolí
Petr Hájek a Vítězslav Bucháček. Hra měla veliký ohlas a probojovala se až na národní
přehlídku v Třebíči.
Jarmila Petrová se pustila do odvážného kousku. Zdramatizovala románovou předlohu
Williama Saroyana „Mami mám Tě ráda“ a uvedla ji v premiéře v listopadu 2000. Roli
matky a dcery si zahrály Lenka Kaplanová a Lucie Kaplanová. Pro Lucii to byl velmi
úspěšný herecký debut.
V lednu 2001 se uskutečnilo v Dobrušce představení „Trouby na večeři“, které bylo
podle dostupných podkladů „1000 představením“ v historii Viceny od roku 1896.
V letech 2000-2001 se konaly dva ročníky udělování cen „Ars Longa – Umění věčné“ za
výrazné počiny v oblasti kultury. V obou ročnících výrazně uspěl soubor Vicena. Jako celek získal cenu za vynikající sezonu a uvedení tří inscenací „…dám zatknout i policii…“,
„Trouba na večeři“ a „Mami mám Tě ráda“. Jan Štěpánský získal cenu za roli Harpagona.
V roce 2001 cenu opět získala inscenace „Trouba na večeři“ a Petr Hájek za ztvárnění role
Francoise Pignona. Moderováním předávání cen byl pověřen člen souboru Vicena Pavel
Sedláček. Ačkoliv měly oba ročníky velký ohlas mezi veřejností, vedení města se rozhodlo
tento způsob oceňování bez udání důvodů zrušit.
V roce 2001 mělo premiéru divadlo jednoho herce „Osamělost fotbalového brankáře“
od Didiera Kaminky. Po úspěchu v „Troubovi“ se v něm představil v tom nejlepším světle
Petr Hájek.
14

Po padesáti letech opět samostatným spolkem
Koncem roku 2001 bylo na mimořádné schůzi rozhodnuto, aby se k 1.12.2001 stal
soubor samostatným právním subjektem: občanským sdružením s názvem „Divadelní soubor Vicena Ústí nad Orlicí“. Byly schváleny nové Stanovy, odpovídající nové situaci. Zachovala se tak právní kontinuita s původním divadelním spolkem, založeným
v roce1896. Registrace proběhla na Ministerstvu vnitra ČR 9.11.2001
Soubor získal nové logo, jehož autorem je Zdeněk Velebný. Objevilo se již na novém
souborovém tričku.
V březnu se v rámci divadelního kabaretu uskutečnila premiéra pěti mikrokomedií
Henri Camiho pod názvem „CAMIáda“ v režii Jany Staňkové. Dočkala se 23 repríz. Po
slavnostní derniéře „Trouby“ se Jan Štěpánský pustil do konverzační komedie „Právo na
hřích“. Komedie opět nezklamala, zejména vynikající výkony Zuzany Průchové a Tomáše
Hellmutha v hlavních rolích. Zuzka získala na divadelní přehlídce „Klicperův Chlumec“
Cenu za ženský herecký výkon.
Další premiérou byl počin Lenky Janyšové, která nacvičila tentokrát s „dospěláky“ hru
„Kdes to byl(a) v noci“.
Jak již bylo zmíněno, na jaře 2004 se soubor stěhoval do nové klubovny v bývalém internátě Perla. V květnu měla derniéru inscenace „Osamělost fotbalového brankáře“, jejíž
28 repríz je od Petra Hájka úctyhodný výkon.

Úspěšné tažení Budžese
V té době již probíhaly přípravy nového projektu Jana Štěpánského. Zaujala jej divadelní hra Ireny Douskové „Hrdý Budžes“. Hořká komedie zabývající se neblahými roky
počínající husákovské normalizace. S úspěchem ji dodnes hraje divadlo Příbramské divadlo s Bárou Hrzánovou v hlavní roli. Štěpánský však zvolil zcela jiný přístup a k hlavní
protagonistce „Helence“ v podání Heleny Lochmanové, připojil dalších deset herců, kteří
plnili řadu dalších úloh. Náročná inscenace měla premiéru 18. února 2005. Budžes od
počátku zaujal zcela diváky a vydal se na cestu po českých štacích. Hrál se téměř tři roky.
Helena Lochmanová byla oceněna na několika divadelních přehlídkách.
Dvěma zasloužilým členům souboru Janu Sychrovi a Františku Zástěrovi se dostalo
v roce 2004 nejvyššího ocenění, které může ochotník získat. „Zlatý odznak Josefa Kajetána Tyla“ přebírali před zcela prázdným hledištěm při nevydařené akci OSDO. Proto jim bylo ještě před vyprodaným hledištěm Roškotova divadla při premiéře „Hrdého
Budžese“ předáno poděkování souboru Vicena za jejich celoživotní práci pro ochotnické
divadlo. Při repríze „Budžese“ v květnu 2006 se stejné pocty udělení ZO JKT dostalo
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Rudolfu Raimannovi. V červnu pak převzal ještě z rukou starosty Jiřího Čepelky „Cenu
starosty za rok 2005“.
To se již blížily oslavy 110. výročí souboru, které jsou popsány v úvodu.
Po oslavách se na cestu za divákem vydala úspěšná „Fucking story“, ve které si to užívali
oba protagonisté Petr Hájek a Ladislav Skalický. Inscenace získala v Červeném Kostelci
doporučení na celostátní přehlídku a Ladislav Skalický cenu za herecký výkon. „Fucking
story“ se hrála i na Slovensku v Levoči a Spišské Sobotě.
Vedle ní pokračovala již třetím rokem úspěšná cesta „Hrdého Budžese“. Tato inscenace
se dostala na národní přehlídku seniorského divadla ve Znojmě, kde Helena Lochmanová získala cenu za herecký výkon. Hrála se také dvě představení v Příbramském divadle,
mateřském divadle „Hrdého Budžese“. Ta ale byla pro soubor velkým zklamáním z chladného přijetí ze strany pořadatelů i obecenstva. V závěru roku 2007 se uskutečnila 30.listopadu čyřicátá pátá repríza a současně slavnostní derniéra. Roškotovo divadlo praskalo ve
švech, členové souboru připravili divákům před představením malé občerstvení. Velkou
poctou pro celý realizační kolektiv byla osobní účast autorky Ireny Douskové, která přijela i s manželem. Po představení předala na jevišti velkou kytici Heleně Lochmanové
a vyslovila jí veliký obdiv a uznání. To patřilo i celému pojetí hry. Ústecký podnik Rieter
CZ s.r.o připravil pro soubor raut v hotelu UnO. Skončila kapitola jedné z nejúspěšnějších
inscenací v historii divadelního souboru Vicena.
Ještě jednou jsme se k „Budžesovi“ vrátili v březnu 2007. Soubor vydal tiskem vtipné poznámky Lenky Karbulkové, která jako nápovědka zaznamenávala všechny důležité
události, které se kolem udály. Publikace byla na IV. divadelní videokavárně řádně pokřtěna a video připomnělo „Jak jsme hráli Budžese“. Tak se také publikace jmenuje.
Ale to již Jarmila Petrová nosila v hlavě plány na uskutečnění pohádky pro děti. Volba
padla na známou pohádku o Popelce. Do nácviku se zapojil téměř celý ansámbl. Našla
se představitelka Popelky Michala Havránková, vnučka Květy Richterové. Do zkoušek ale
vstoupila ještě studentka ústeckého gymnázia Tereza Blažková, která se svojí kudrnatou
hřívou blonďatých vlasů, byla pro tuto roli přímo předurčena. Obě děvčata se pak v roli
střídala. A ještě další vnučky vstoupily s Popelkou na prkna co znamenají svět. Byla to
Jitka Nováková (další vnučka Květy Richtrové), Jarmila Janáková (vnučka Jarmily Petrové) a Martina Kodytková (vnučka Pavla Sedláčka sen.). Děvčata hrála zlé sestry Popelky.
Martina (ačkoliv přišla do souboru pouze pomáhat v inspici) nakonec alternovala s Jitkou a jak se později ukázalo, čekaly na ni ještě další role. Premiéra Popelky se uskutečnila
2. května 2008 v Dolní Dobrouči a setkala se s velkým ohlasem. Hrála se s přestávkami až
do roku 2013, celkem 26 krát.

16

Z hotelové kuchyně - nová klubovna Viceny
V říjnu 2007 nám bylo oznámeno, že Umělecko - průmyslová škola nám neprodlouží
pro rok 2008 nájemní smlouvu pro naši klubovnu. Bylo třeba se porozhlédnout po novém
řešení. Petr Hájek navrhl řešení v prostoru bývalé kuchyně kulturního domu a hotelu
Poprad, který přímo sousedí se skladem rekvizit Viceny. Po úspěšném jednání s Městem
byl vydán souhlas k realizaci a poskytnuta částka 50.000 Kč na stavební úpravy. Na rekonstrukci se velkou měrou podílela řada členů souboru. Problém byl s probouráním dělící
stěny mezi skladem a budoucí klubovnou. Je to současně dělící stěna mezi kulturním
domem a hotelem. Ale stavební posudek zněl, že lze v této stěně vytvořit průchod. Přes
všechny drobné překážky byla klubovna v závěru měsíce června za účasti starosty města
Richarda Peška a zástupce starosty Luboše Bäuchela slavnostně otevřena. Vicena získal
konečně krásný a snad i trvalejší prostor pro zkoušení, schůzování výboru a v neposlední
řadě pro společenské události v souboru.
Na 28. říjen připravil Jaroslav Hubený s kolektivem pásmo k výročím naší republiky
v letech končících osmičkou pod názvem „Ve znamení osmiček“. Premiéra a současně
derniéra se konala před zcela zaplněným sálem Hernychovy vily.

Orlická Thálie
Klubcentrum navrhlo souboru Vicena spolupráci při přípravě Přehlídky amatérských
ochotnických souborů. V druhé polovině roku proto již probíhal výběr vhodných představení, které zhlédli členové Viceny. Podle jejich doporučení pak probíhalo pozvání na
přehlídku. Bylo rozhodnuto, že přehlídka ponese název „Orlická Thálie“ a nejlépe hodnocený soubor získá „Cenu Hynka Viceny“.
První ročník zahájila dvě představení „Výročí a Medvěd“ DS Horní Moštěnice a „Romeo a Julie“ DS Broumov. Ovšem vítězem se stal „Divadelní soubor Bratří Mrštíků“
z malé moravské obce Boleradice, který svojí inscenací J. Boučka „Noc pastýřů“ zcela
okouzlil ústecké publikum. Jako první si boleradičtí odvezli z Ústí nad Orlicí Cenu Hynka Viceny. Stejný úspěch zopakovali ještě ve druhém ročníku v roce 2010 s inscenací na
motivy „Cikánského barona“ J. Strasse.
„Orlická Thálie“ se na ústecké scéně zabydlela. V úzké spolupráci Klubcentra a Viceny,
za finanční podpory podniku Rieter CZ s.r.o. se mohl v jubilejním roce 2016 konat již
osmý ročník.
Výprava souboru se zúčastnila na podzim 2009 divadelního festivalu „Otrokovické frkobraní“. Úspěch byl famózní. Jan Štěpánský získal první cenu za vyprávění vtipů, Anička
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Entová s Helenou Lochmanovou vybojovaly také první cenu v kategorii krátkých scének.
Vítězná scénka byla autorským dílem Heleny Lochmanové. Druhou cenu v této kategorii
získala Jarmila Petrová se svým monologem.

Moliére oslovil padesátkrát obecenstvo
Na jaře 2009 začal nácvik nové inscenace. Jan Štěpánský předložil návrh, že bude režírovat hru „Zdravý nemocný“ od klasika Moliéra. Zahrál by si v ní současně hlavní roli
Argana, Bylo mu vyhověno i proto, že si v tomto kuse opět zahrál téměř celý soubor.
Krásné dobové kostýmy navrhla a částečně zhotovila Věra Hánělová. Však za ně obdržela
ve Václavově cenu. Choreografii výstupu cikánů si vzala na starost osvědčená Dana Holubářová a hudbu složil Ladislav Škrdla. Ve třech rolích probíhaly alternace: Arganovu ženu
hrály střídavě Zuzana Průchová a Radka Bucháčková, o Andělu se dělila Jarmila Janáková a Martina Kodytková, v roli Tomáše se střídal Pavel Sedláček jun. s Martinou Kodytkovou. V polovině repríz vystřídala Vítězslava Bucháčka v roli Arganova bratra Jarmila
Petrová jako Arganova sestra Sofie. Moliér měl u obecenstva obrovský úspěch a dosáhl
50 repríz, což je nejvíce po nepřekonatelném rekordu „Vévodkyně valdštejnských vojsk“
. Premiéra se uskutečnila 7. listopadu 2009 a slavnostní derniéra 14. prosince 2012. Té
se již bohužel nedožil Milan Vandas, který obětavě hrál v komparzu cikánů a závěrečné
promoce. Prohrál souboj s nemocí v září 2010. Zachováme si na něho jen ty nejkrásnější
vzpomínky…
Dámská část souboru začala v průběhu roku 2009 nacvičovat poměrně známou divadelní hru Pauly Vogel „Nejstarší řemeslo“. Režie se jako host ujal Saša Gregar se silnou
asistencí Lenky Kaplanové. Původní termín premiéry se sice nestihl, ale dočkali jsme se
v lednu 2011. Malá scéna praskala ve švech v očekávání, jak se děvčata zhostí rolí stárnoucích prostitutek. Úspěch byl obrovský. Obdiv sklidila zejména Jarmila Petrová, ale
i další protagonistky Průchová, Richtrová, Kaplanová a jako host Eva Šreibrová. Posledně
jmenovanou posléze nahradila Helena Lochmanová. Hra je stále na repertoáru souboru
a má za sebou již více jak dvacet repríz.
O adventu v roce 2010 byl soubor Vicena poprvé požádán, aby jeho členové zajistili o sobotách na náměstí službu pošťáka u „Ježíškovy pošty“. Děti mohou vhazovat do
schránky pod vánočním stromem svoje přáníčka. Ta se potom prostřednictvím městského úřadu zasílají rodičům. V jubilejním roce budou Viceňáci sloužit již po sedmé.
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Ocenění pro členy souboru
V roce 2008 se dostalo významného ocenění dvěma členům Viceny. Cenu starosty obdržela Helena Lochmanová za vynikající ztvárnění role Helenky ve hře „Hrdý Budžes“.
Dlouholetá obětavá práce na poli kultury a ochotnického divadla Pavla Sedláčka sen.
byla ohodnocena udělením Ceny města. Oba převzali ceny v obřadní síni ústecké radnice
z rukou starosty města Richarda Peška 11. června.
Cenu starosty získala v roce 2011 Jarmila Petrová za dlouholetou práci pro ochotnické
divadlo. Zuzana Průchová obdržela Cenu města za dlouholetou práci pro ochotnické
divadlo a odehraných více než 300 představení. Ceny předával starosta města Petr Hájek.
Předání cen se uskutečnilo v Malé scéně.
Jan Štěpánský obdržel u příležitosti svých sedmdesátých narozenin za celoživotní obětavou práci pro ochotnické divadlo „Zlatý odznak Josefa Kajetána Tyla“, ocenění Volného
sdružení východočeských divadelníků a „Cenu města“.
Cenu starosty si odnesl v roce 2015 Jaroslav Háněl za obětavou práci na poli sportu
a kultury.
V roce 2011 jsme vzpomínali 115. výročí založení Viceny. Výbor rozhodl o ustavení
Ceny Hynka Viceny pro členy souboru za sto a více odehraných představení. Zlatou cenu
za 300, stříbrnou za dvě stě a bronzovou za sto představení. Zlaté mety dosáhla Zuzana Průchová a Jan Štěpánský, stříbrnou sošku dostal Petr Hájek. Bronzových stovkařů
bylo celkem patnáct včetně zasloužilého zvukaře a osvětlovače Oldy Vajsara a Zdeňka
Chudého, který krátce předtím zemřel a ocenění dostal „in memoriam“. Předání medailí se uskutečnilo 2. prosince 2011 před jedním z představení „Orlické Thálie“. V úvodu
slavnostního večera byla v předsálí Roškotova divadla zahájena výstava dokumentů a fotografií z historie souboru pod názvem „Vicena v roce 115“. Část výstavy byla věnována
historii výstavby Roškotova divadla.

Švédové přes všechny překážky
S návrhem nacvičit novou hru Vlastimila Peška „Bylo nebylo“ aneb „Jak Švédové L.P.
1645 Brno marně obléhali“, také „Jak generál Torstenson ostrouhal kolečka“, chcete-li
„Komedie naučná, o tom, kterak lid dle své potřeby dějiny obrací“ přišel na podzim roku
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2010 Vítězslav Bucháček. Nácvik se rozběhl s tím, že premiéra se uskuteční koncem dubna 2011. Nejprve uvedení hry narušily určité neshody uvnitř souboru, ale stopku premiéře učinila krátce před plánovaným termínem nečekaná dlouhodobá nepřítomnost
režiséra. Soubor stál před velkým problémem, jak dotáhnout realizaci téměř nacvičené
vtipné inscenace k cíli. Bylo na ni vynaloženo mnoho úsilí členů souboru i nemalá finanční částka z grantu města, samozřejmě podmíněná uskutečněním premiéry. Nejprve
se hledal nový představitel hlavní postavy generála Torstensona. Volba padla nakonec
na Otu Dunovského a dokončením režie byla pověřena Radka Bucháčková, která se přes
všechny osobní problémy zhostila tohoto nelehkého úkolu se ctí. A tak se mohla přesně
po roce 27. dubna 2012 poprvé rozhrnout opona těžce zkoušeného představení „Bylo
nebylo“. Úspěch byl až nečekaný, obecenstvo bylo doslova vtaženo do děje. Škoda, že
bylo odehráno jen deset repríz. Ta desátá se stala, po nedohodě s původním režisérem,
neplánovaně derniérou.
Od jara roku 2013 nacvičovala Jarmila Petrová „Hříčky o královnách“ od známého
autora Oldřicha Daňka. Vybrala si dva útržky: francouzský – „Dva pokoje ve Versailles“
a ruský – „Jeden den velkokněžny“. V prvním útržku dostala opět příležitost nadaná
Tereza Blažková v roli Marie Antoinetty, ve druhém si zahrála v krásné roli Kateřiny
Veliké Helena Lochmanová. Ani premiéra této inscenace se neobešla bez problémů. Bylo
nutné přeobsadit vzhledem k onemocnění Pavla Sedláčka roli Naryškina a dvakrát roli
Poniatkowského, ale premiéra nakonec byla 16.listopadu 2013. „Hříčky“ se úspěšně hrály
třicetkrát až do března 2016.
Jako režisérka se přihlásila se svojí prvotinou naše mladá členka Tereza Blažková. Režii
detektivní komedie českého autora Jana Váchala „ Madam Colombová zasahuje aneb
kam zmizel ten diamant?“ spojila se svým studiem na královéhradecké univerzitě. Podařilo se jí dobře obsadit jednotlivé role a vytvořit zdařilou inscenaci, která bavila diváky
od své premiéry v listopadu 2014 až po derniéru v prosinci 2016. Zejména trojlístek
Lochmanová – Drda – Tomášek vnášel do hry potřebnou komediálnost, kterou mají diváci nejraději. V listopadu 2016 stihla tato inscenace na divadelní přehlídce v Chlumci
nad Cidlinou ještě přidat tři ocenění za herecké výkony.
A to jsme již v samém závěru povídání o posledním desetiletí „Viceny“. Celý rok 2015
připravoval nezmar Jan Štěpánský svoji sedmou režii. Tentokrát zvolil komorní divadelní
hru francouzské autorky Isabelle de Toledo „V rytmu tanga“ a to v české premiéře. Opět
si jako režisér zahrál hlavní roli stárnoucího bývalého tanečníka Maxe, který nemá nejlepší vztah se svým synem Pierrem (ztvárněným Bedřichem Ducháčkem), prožívajícím
právě manželskou krizi. Oba hlavní protagonisté si za svůj herecký výkon odnesli ocenění z krajské přehlídky „Orlická maska 2016“ v Ústí nad Orlicí. Ani této hře se nevyhnula
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marodka a tak za nemocnou Hanu Paukovou musela nastoupit Iva Nováková. „Tango“ se
bude hrát i v roce 2017.
Již v roce 2011 přišli mladí herci Viceny Martina Kodytková a Michal Blažek s návrhem
nacvičit divadelní hru Donalda Churchilla „Natěrač“. Návrh byl se vší vážností projednán, přislíbena pomoc, ale z realizace nakonec sešlo. Mimo jiné se ukázalo, že by naši
mladí byli na tuto hru ještě příliš „mladí“.
Naše omladina to ale nevzdala a o čtyři roky starší se k tomuto záměru vrátila na podzim roku 2015. Za režijní pomoci Zuzany Průchové dotáhli nácvik hry do zdařilé premiéry v únoru 2016. Třikrát vyprodaná Malá scéna, vynikající výkony Michala Blažka a Martiny Kodytkové, kterým dobře sekundovala jako host Eva Stejskalová. Cena pro Michala
za mužský herecký výkon na Orlické masce 2016, to vše bylo zjištění, že přece jen mladá
ochotnická generace je příslibem, že divadlo bude mít pokračovatele v dalších letech.

Orlická maska
Předčasnou smrtí Martina Malínka zaniklo bohužel Občanské sdružení divadelních
ochotníků a také krajská postupová přehlídka divadelních ochotníků „Zlomvaz“. Koncem roku 2014 oslovila Divadelní soubor Vicena jeho členka Lenka Janyšová s návrhem
zacelit vzniklou mezeru. Pokusit se společnými silami s občanským sdružením Malá scéna a Klubcentrem vrátit do Ústí nad Orlicí krajskou postupovou přehlídku amatérského
činoherního a hudebního divadla pro dospělé. Pokus se vydařil, našel se i nový název
„Orlická maska“ i krásné logo, které přehlídce věnoval Zdeněk Velebný. Tak se stalo, že
počátkem března 2015 se do Ústí sjelo devět divadelních souborů, aby na jevištích Malé
scény a Roškotova divadla ukázaly své inscenace. Vicena se představil s „Hříčkami o královnách“ a detektivní komedií „Madam Colombová zasahuje“. V roce 2016 se uskutečnil
druhý ročník za účasti jedenácti souborů, vč.DS Vicena. Opět jsme hráli dvakrát: „V rytmu tanga“ a „Natěrače“. Dokonce jsme byli ověnčeni několika cenami. Viceňáci se mimo
toho zapojili velmi aktivně do organizace přehlídky a výsledkem je společná akce, která
již po dvou ročnících dělá čest našemu městu
Divadelní spolek Vicena žije ovšem vedle nácviku divadelních představení také pestrým společenských životem. Nejstarší tradiční akcí je „Novoroční výstup“ na Andrlův
Chlum, který zajišťuje Zuzka Průchová. V roce 2017 se bude konat již 28. ročník! Oblíbené jsou spolkové večery v klubovně, tzv. „divadelní videokavárny“, které programově
připravuje Pavel Sedláček sen. Vedle promítání videozáznamů inscenací, nebo zážitků ze
zajímavých dovolených se stihnou oslavit i životní jubilea členů souboru. Oblibu si rovněž získaly „Tajné viceňácké výlety“ při kterých se zažije mnoho legrace. Stejnou popularitu si získaly „Paukovic dokopky“. Akce, kterou již po několik roků organizují manželé
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Hana a Jaroslav Paukovi u nich v Mistrovicích. „Dokopky“ se konají vždy v září. Vedle
skutečného symbolického aktu dokopávek brambor se konají sportovnězábavné soutěže
a každý ročník má stanovený ráz oblečení zúčastněných.
Po čtyři roky od roku 2011 se konala akce „Expedice Labyrint“ v Brandýse nad Orlicí.
Manželé Tomáškovi postupně seznámili členy souboru s památkami a zajímavostmi tohoto malebného města. Pomyslnou štafetu po nich převzali v roce 2015 českotřebovští
členové Viceny Bedřich Ducháček, Pavla Klimešová a Alice Formánková. Akce dostala
obdobný název „Expedice ČT“ a účastníci poznávají Českou Třebovou nejen z rychlíku.
Za zmínku také stojí iniciativa omladiny Viceny, která založila výroční ceny DS Vicena –
JABLKO (JAnáková-BLažková-KOdytková). Po několik sezon oceňovala zvláštní výkony
herců i dalších členů Viceny, kteří oživili mimořádně činnost souboru (zejména různými
přebrebty apod.) Dvojnásobnými „laureáty“ tohoto ocenění jsou Jaroslav Háněl a Pavel
Sedláček sen. Cenu obdržel také Milan Vandas a Dana Tomášková za své kulinářské výtvory nebo Dagmar Bečková za svoji pečlivou činnost inspicientky.
V roce 2015 schválila valná hromada Stanovy Divadelního spolku Vicena podle nového Občanského zákoníku. V jubilejním roce 2016 byl Divadelní soubor Vicena zaregistrován u příslušného registračního soudu v Hradci Králové jako DIVADELNÍ SPOLEK
VICENA. Uzavřel se tak konečně kruh a „Vicena“ se vrátil po sto dvaceti letech ke svým
kořenům. Stal se skutečně plnohodnotným spolkem sdružujícím kolektiv lidí, kteří věnují velkou část svého volného času a velkou část svého srdce krásnému poslání, jakým
je ochotnické divadlo.
Pro potěchu sebe sama, ale i pro potěšení těch druhých – našich diváků.
A to snad je ten nejkrásnější dárek, jaký mohl „Vicena“ dostat ke svému významnému
jubileu. Popřejme si do dalších let po ochotnicku

„zlom vaz“ !
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IN MEMORIAM…
Hedva Lahulková
Hana Sychrová
Milena Čajánková
Svatopluk Čajánek
Rudolf Raimann
Dobromila Raimannová
František Zástěra
Martin Malínek
Zdeněk Chudý
Milan Vandas
Květa Richterová
Karel Skalický
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Seznam činných členů Divadelního spolku VICENA
v jubilejním roce 2016
BEČKOVÁ Dagmar
BIEDERMANOVÁ Marie
BLAŽEK Michal
BLAŽKOVÁ Tereza
DRDA Vlastimil
DUCHÁČEK Bedřich
DUNOVSKÝ Oto
DVOŘÁK Ivo
ENTOVÁ Anna
FORMÁNKOVÁ Alice
HÁJEK Petr
HAMPLOVÁ Eva
HÁNĚL Jaroslav
HELLMUTHOVÁ Marie
HELLMUTH Tomáš
HUBENÝ Jaroslav
JANÁKOVÁ Jarmila
JANYŠOVÁ Lenka
JIROUTOVÁ Dagmar
KAPLANOVÁ Lenka
KARBULKOVÁ Lenka
KLIMEŠOVÁ Pavla
KNAPOVSKÝ Jiří
KODYTKOVÁ Martina
KODYTEK Tomáš

KRČEK Libor
LEBEDOVÁ Ilona
LOCHMANOVÁ Helena
NOVÁKOVÁ Iva
PAUKOVÁ Hana
PAUK Jaroslav
PETROVÁ Jarmila
PETR Karel
PRŮCHOVÁ Zuzana
RICHTEROVÁ Květuše
SEDLÁČEK Pavel sen.
SEDLÁČEK Pavel jun.
SCHROMM Jan
SKALICKÝ Ladislav
STAŇKOVÁ Jana
ŠEBRLOVÁ Sandra
ŠEDOVÁ Dana
ŠEDA Ondřej
ŠTĚPÁNKOVÁ Pavlína
ŠTĚPÁNSKÝ Jan
TOMÁŠKOVÁ Dana
TOMÁŠEK Petr
VAJSAR Oldřich
VENCLOVÁ Květa
VRBICKÁ Ludmila
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Výbor Divadelního spolku VICENA
v jubilejním roce 2016
ŠTĚPÁNSKÝ Jan předseda,
který stojí v čele souboru
již více než 30 let

DRDA Vlastimil
DUNOVSKÝ Oto
HÁNĚL Jaroslav
KRČEK Libor
LOCHMANOVÁ Helena
NOVÁKOVÁ Iva
PRŮCHOVÁ Zuzana
TOMÁŠEK Petr
DRDA Vlastimil
KRČEK Libor

Výjezdové zasedání výboru v Anenské
Studánce (2012, 2013)

Dlouholetým kronikářem
a dokumentaristou souboru je
Pavel SEDLÁČEK.
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Režiséři Divadelního spolku VICENA
(od roku 1973)
PETROVÁ Jarmila
8 premiér
ŠTĚPÁNSKÝ Jan
7 premiér
GREGAR Alexander
6 premiér
+MALÍNEK Martin
6 premiér
+RAIMANN Rudolf
4 premiéry
KNAPOVSKÝ Jiří
3 premiéry
PETR Karel
2 premiéry
+SYCHRA Jan
2 premiér
KAPLANOVÁ Lenka
2 premiéry
+ZÁSTĚRA František
1 premiéra
+MARČÍK František
1 premiéra
HÁJEK Petr
1 premiéra
STAŇKOVÁ Jana
1 premiéra
BUCHÁČKOVÁ Radka
1 premiéra
BLAŽKOVÁ Tereza
1 premiéra
PRŮCHOVÁ Zuzana a kol.
1 premiéra
______________________________________
Pásma poezie
BUCHÁČEK Vítězslav
HUBENÝ Jaroslav

J. Petrová

7 premiér
2 premiéry
T. Blažková

Z. Průchová, J. Štěpánský

L. Kaplanová, A. Gregar
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Držitelé „Zlatého odznaku J. K. TYLA“
SYCHRA Jan
ZÁSTĚRA František
RAIMANN Rudolf
PETROVÁ Jarmila
ŠTĚPÁNSKÝ Jan
Držitelé „Ceny města Ústí nad Orlicí
SEDLÁČEK Pavel sen.
PRŮCHOVÁ Zuzana
ŠTĚPÁNSKÝ Jan
Držitelé „Ceny starosty Města Ústí n.O.
RAIMANN Rudolf
LOCHMANOVÁ Helena
PETROVÁ Jarmila
HÁNĚL Jaroslav
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Držitelé „Pamětní medaile HYNKA VICENY“
2011
ZLATÁ MEDAILE za 300 odehraných představení
PRŮCHOVÁ Zuzana

ŠTĚPÁNSKÝ Jan

STŘÍBRNÁ MEDAILE za 200 odehraných představení
HÁJEK Petr
BRONZOVÁ MEDAILE za 100 odehraných představení
HUBENÝ Jaroslav
LOCHMANOVÁ Helena
NOVÁKOVÁ Iva
BUCHÁČKOVÁ Radka
SEDLÁČEK Pavel sen.
BUCHÁČEK Vítězslav
HÁNĚL Jaroslav
RICHTEROVÁ Květuše
ENTOVÁ Anna
PETROVÁ Jarmila
JIROUTOVÁ Dagmar
KAPLANOVÁ Lenka
KNAPOVSKÝ Jiří
VAJSAR Oldřich
„in memoriam“ CHUDÝ Zdeněk
2016
ZLATÝ OSKAR za 400 odehraných představení
PRŮCHOVÁ Zuzana

ŠTĚPÁNSKÝ Jan

STŘÍBRNÁ MEDAILE za 200 odehraných představeni
HÁNĚL Jaroslav
LOCHMANOVÁ Helena

HUBENÝ Jaroslav
NOVÁKOVÁ Iva

BRONZOVÁ MEDAILE za 100 odehraných představení
BLAŽKOVÁ Tereza
DRDA Vlastimil
PAUKOVÁ Hana

SEDLÁČEK Pavel jun.
TOMÁŠKOVÁ Dana
TOMÁŠEK Petr
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P. Hájek

J. Štěpánský, Z. Průchová

V. Knapovská, R. Raimann

R. Bucháčková, A Entová, J. Háněl

H. Lochmanová
I. Nováková
J. Petrová
K. Richtrová

J. Hubený, D. Jiroutová, L. Kaplanová

P. Sedláček, O. Vajsar
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DIVADELNÍ PREMIÉRY
2006 - 2016

30

HRDÝ BUDŽES 2006 – 2008
Irena Dousková
Režie: Jan Štěpánský
Hráli: Helena Lochmanová, Zuzana Průchová, Hana Pauková, Anna Entová, Iva Nováková, Milan Vandas, Pavel Sedláček sen., Jaroslav Hubený, Jaroslav Háněl, Ladislav Škrdla,
Jan Štěpánský, Tomáš Hubený
Premiéra: 18. února 2005 v Řetové reprízy 45 Slavnostní derniéra: 30. listopadu 2007
Dnes již slavnou inscenaci divadelní hry Ireny Douskové „Hrdý Budžes“ převzalo toto desetiletí, jako
úspěšně rozehrané divadelní představení z roku
2005. Stěžejní roli malé školačky Helenky, která prožívá tvrdou dobu husákovské normalizace se svými
rodiči, bravurně zvládla Helena Lochmanová. Dalších deset členů souboru doplňovalo plynoucí děj
vlastně jako živé kulisy. Hra měla pro svoji aktuálnost obrovský úspěch zejména u střední generace,
která si toto období prožila na vlastní kůži. Soubor
si „Budžese“ zahrál dokonce na jeho mateřské profesionální scéně v Příbrami. Slavnostní derniéry se
zúčastnila osobně autorka Irena Dousková a složila
ústeckým ochotníkům velkou poklonu a obdiv za
jejich pojetí celé inscenace. „Hrdý Budžes“ se zařadil do „zlatého fondu“ divadelního souboru Vicena.
Poprvé v historii souboru byl průběh všech představení zachycen v poznámkách nápovědky Lenky
Karbulkové a ty byly, doplněné o poznámky dalších
členů souboru, vydány v roce 2009 tiskem v pamětní
publikaci „Jak jsme hráli Budžese“.
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FUCKING STORY – 2006
Vlastimil Venclík
Režie : Alexandr Gregar
Hráli Petr Hájek a Ladislav Skalický – Věra Hájková, Lenka Janyšová
Premiéra 28. dubna 2006 v Jehnědí
24 repríz
Derniéra: 26. května 2009
Komedii chvílemi trochu hořkou napsal dramatik, herec a režisér Vlastimil Venclík.
Na jevišti se sejdou dva osamělí lidé. Oba, jak komisní kontrolor, tak svérázný pacient,
touží vylézt ze svých zaprd... pardon zaprášených ulit a ohřát se ve vzájemné empatii.
Chvílemi se jim to daří, chvílemi jim ti skřípe. Kostrbaté vztahy se tu uhlazují, tu zdrsňují, až nakonec vyzrají v překvapující pointu příběhu. Vynikající výkon podali oba hlavní
protagonisté Petr Hájek a Ladislav Skalický.
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POHÁDKA O POPELCE – 2008
Vlk
Režie : Jarmila Petrová
Hráli: Tereza Blažková alt.Michaela Havránková, Květa Richtrová, Pavel Sedláček sen.,
Jarmila Janáková, Jitka Nováková alt.Martina Kodytková, Jan Štěpánský, Vlastimil Drda,
Jaroslav Háněl, Jaroslav Hubený, Zuzana Průchová, Helena Lochmanová, Anna Entová,
Dagmar Jiroutová, Radka Bucháčková, Iva Nováková, Milan Vandas, Pavel Sedláček jun.,
Michal Blažek, Víťa Bucháček
Premiéra 2. května 2008 v D. Dobrouči 26 repríz Derniéra: 26. ledna 2013 v Ústí n. O.
Pohádky nás provázejí už od dětství. Některé máme raději, jiné se nám líbí méně. Avšak
všechny mají něco společného -- dobro vítězí a zlo je potrestáno. A ještě něco -- šťastný
úsměv a rozzářené oči na tvářích dětí i dospělých.
Pod režijním vedením Jarmily Petrové si toho všeho
protagonisté užili do sytosti. I když hrát klasickou
VERŠOVANOU pohádku není nic jednoduchého.
No, zkuste se přebreptnout a rychle vymyslet verš !
O to větším díkem byl každý potlesk a právě ty zářící
očička dětí. Okouzlující vypravěč zpíval a hrál na kytaru známé popelkovské hity, malá chaloupka se zahrádkou v kontrastu se zámeckými plesy, a když princ
zkoušel malým slečnám v hledišti Popelčin střevíček,
to bylo teprve nadšení!
A ještě něco -- soubor se nám omladil! No, hrejte Popelku bez mladých herců a hlavně hereček -- to prostě
nejde. Jsou mladí, krásní, nadšení, talentovaní, a hlavně -- vypadá to, že nám zůstanou !!!
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ZDRAVÝ NEMOCNÝ – 2009
Moliére
Režie: Jan Štěpánský
Hráli: Jan Štěpánský, Helena Lochmanová, Zuzana Průchová alt. Radka Bucháčková, Jarmila Janáková alt. Martina Kodytková, Tereza Blažková, Vlastimil Drda, Pavel Sedláček
sen., Petr Tomášek, Jaroslav Hubený, Martina Kodytková, alt. Pavel Sedláček jun., Vítězslav Bucháček alt. Jarmila Petrová, Jaroslav Háněl, Dana Tomášková, Anna Entová, Hana
Pauková, Květa Richtrová, Dagmar Jiroutová, Marie Hellmuthová, Iva Nováková, Milan
Vandas, Michal Blažek, Ota Dunovský a Petr Karas j.h.
Premiéra: 7. listopadu 2009
50 repríz 
Slavnostní derniéra: 14. prosince 2012
Po deseti letech se soubor opět vrátil k Moliérovi. Tentokrát Honza Štěpánský jako režisér, ale současně jako
představitel hlavní role. Hypochondrie zámožného, leč lakomého Argana zneužívá jeho
lékař Dr. Purgon, který z ní má nemalé zisky. Jeho žena, zase čeká nemalé dědictví a navíc
se potřebuje zbavit Arganovy dcery. Proto podporuje Arganovu snahu provdat Andělu za
synovce Dr. Purgona. Anděla však, jak už to bývá, miluje jiného. Situaci nakonec vyřeší
služka Tonička, která se převlékne za doktora a zpochybní praktiky Arganových mastičkářů. Navíc sehraje s Arganem komedii o jeho smrti a tak se ukáže, kdo z rodiny podvádí
a kdo má dobré úmysly.
Mimo vtipných dialogů se mohli diváci pokochat krásnou scénou, dobovými kostýmy,
ale i živým hudebním doprovodem a zpěvem při výstupu cikánů. Znovu se potvrdilo, že
Moliér má po tolika letech co říci dnešnímu divákovi. Inscenace dosáhla 50 repríz a stala
se druhou nejúspěšnější, hned vedle slavné „Vévodkyni valdštejnských vojsk“. I tato inscenace vstoupila do síně slávy „Viceny“ a také byla vydána pamětní publikace „Jak jsme
hráli Moliéra“.
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NEJSTARŠÍ ŘEMESLO – 2011
Paula Vogel
Režie: Alexandr Gregar – Lenka Kaplanová
Hráli: Jarmila Petrová, Zuzana Průchová, Květa Richtrová, Lenka Kaplanová, Hana Šreibrová j.h. alt. Helena Lochmanová
Premiéra: 8. ledna 2011 Přes 20 repríz
Americká dramatička Paula Vogel se věnuje převážně tématům, která byla pro jeviště dlouho tabu.
Tak to je i s ,,nejstarším řemeslem“. Hru si vybrala a ve spolupráci se Sašou Gregarem režijně zpracovala Lenka Kaplanová. Je to úsměvný, ale i dojemný příběh pěti vysloužilých
prostitutek, které stále ještě ,, poskytují služby, na který mohou být hrdý!“ Mae, Uršula, Lilian, Erna a Věra se denně
scházejí na rohu 72. ulice na Broddwae. Život je stále baví
a stále mají co dávat. Až do té doby, kdy se samy setkávají
se smrtí, která je přirozenou součástí lidského bytí…Tato
úspěšná inscenace je stále na repertoáru souboru a nachází
si nové a nové diváky.
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BYLO NEBYLO – 2012
Vlastimil Peška
Režie: Radka Bucháčková (Vítězslav Bucháček)
Hráli: Ota Dunovský, Helena Lochmanová, Jarmila Petrová, Anna Entová, Petr Tomášek, Dana Tomášková, Michal Blažek, Pavel Sedláček sen., Martina Kodytková, Vlastimil
Drda, Jan Štěpánský, Jaroslav Háněl, Jarmila Janáková, Zuzana Průchová, Pavel Sedláček
jun., Dagmar Jiroutová, Iva Nováková, Radka Bucháčková, Vítězslav Bucháček
Premiéra: 27. dubna 2012 v Říčkách
10 repríz
Neplánovaná derniéra: 17. listopadu 2013 ve Václavově
Rozvernou komedii o marném dobývání Brna za 30tileté války napsal Vlastimil Peška
a DS Vicena ji uvedl v režii manželů Bucháčkových.
Hra vtipně ukazuje, jak jednoduché je přetvářet, nebo
až převracet dějiny. Všechny postavy jsou vlastně duchové z doby obléhání Brna. Vystupují zde skutečné
historické osobnosti a mluví se tu osmi evropskými
jazyky. Do hry navíc v jedné z bitev zapojili i diváci
z hlediště a spolu s herci si „krásně zařádili „. Překvapivě úspěšná inscenace, která si v přípravě prošla obrovskými problémy, byla předčasně ukončena již po
deseti reprízách.
Vzhledem k tomu, jak příznivě byla přijata diváky, je
to veliká škoda!
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HŘÍČKY O KRÁLOVNÁCH – 2013
Oldřich Daněk
Režie: Jarmila Petrová
Premiéra: 15. listopadu 2013 v Říčkách
30 repríz
Slavnostní derniéra: 19. března 2016 v Ústí n. Orl.
Jedná se o dva úryvky z rozsáhlejšího díla Oldřicha Daňka.
Dva pokoje ve Versailles
Za vlády Ludvíka XV. se jeho vnuk oženil s Marií Antoinettou, dcerou Marie Terezie.
Mladičká a temperamentní princezna se brání podřizovat dvorským ceremoniím a předpisům a odmítá oslovit královu milenku hraběnku
Dubbary. Ta zase, není - li oslovena princeznou,
nesmí ani ona sama jakkoli oslovit princeznu...
Role Antoinetty se úspěšně zhostila Tereza Blažková. Zvláštní pochvalu zasluhuje Zuzka Průchová v roli Marie Terezie. Poprvé v historii Viceny
hrála herečka „obraz“ a hodinu ani nemrkla.
Hráli: Tereza Blažková, Petr Tomášek, Dana Tomášková, Jan Štěpánský, Zuzana Průchová alt.J
armila Petrová, Anna Entová, Květa Richtrová.
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Jeden den velkokněžny
Velkokněžna Kateřina Alexejevna, budoucí Kateřina Veliká je provdána za následníka
ruského trůnu Petra III.. Carevna Alžběta je již stará a nemocná a nejvyšší carští hodnostáři se předhánějí, aby se zalíbili carevně budoucí. Kateřina sama se teprve učí proplouvat
mezi všemi muži kolem sebe, aby je později, v době svého panování mohla ovládat...
Role Kateřiny Veliké přihrála Helče Lochmanové další Cenu za ženský herecký výkon na
prvním ročníku divadelní přehlídky „Orlická maska“ v roce 2015. Svou první „mluvenou“ divadelní roli bravurně zvládla Maruška Hellmuthová.
Hráli: Helena Lochmanová, Bedřich Ducháček, Jan Štěpánský, Ota Dunovský, Jaroslav
Háněl, Pavel Sedláček jun. alt. Ivo Dvořák, Petr Tomášek alt.Pavel Sedláček sen., Vítězslav
Bucháček alt. Vlastimil Drda – Michal Blažek – Libor Krček, Marie Hellmuthová alt.
Anna Entová, Květa Richtrová
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MADAM COLOMBOVÁ ZASAHUJE – 2014
Jan Váchal
Režie: Tereza Blažková
Hráli: Helena Lochmanová, Petr Tomášek, Vlastimil Drda, Hana Pauková alt.Květa
Venclová, Tereza Blažková, Oto Dunovský, Anna Entová, Dagmar Jiroutová, Jaroslav
Háněl, Dana Tomášková, Zuzana Průchová, Pavlína Štěpánková, hlas v reproduktoru
Bedřich Ducháček
Premiéra 15. listopadu 2014 v Říčkách 13 repríz Derniéra: 9. prosince 2016 v Ústí n. O.
Prvotina českého autora a rovněž prvotina naší nejmladší režisérky Terezy Blažkové.
Je to bláznivá konverzační detektivní komedie, jejíž děj se točí kolem ukradeného diamantu.
Ze všech věhlasných detektivů přijme úkol vypátrat
pachatele krádeže pouze poručík Colombo, z něhož se
však yyklube svérázná žena-detektivka. Ona taky na
závěr za přítomnosti všech podezřelých zloděje odhalí. Tereza se touto režijní prací úspěšně prezentovala
v rámci svého studia na královéhradecké univerzitě.
Nutno dodat, že herci z Viceny dodali této hře potřebnou komičnost, takže inscenace měla spád a velmi
dobrou odezvu u obecenstva. Krátce před derniérou
uspěla na divadelní přehlídce v Chlumci nad Cidlinou
a dostala hned tři ocenění za herecké výkony pro manžele Tomáškovy a Vlastíka Drdu, který stejné ocenění
získal již na „Orlické masce 2016“..
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V RYTMU TANGA – 2015
Isabelle De Toledo
Režie : Jan Štěpánský
Hráli: Jan Štěpánský, Bedřich Ducháček, Hana Pauková alt. Iva Nováková, Jaroslav Háněl
alt.Jaroslav Pauk
Premiéra: 14. listopadu 2015 zatím 14 repríz
Hra zůstala na repertoáru i v roce 2017
„V rytmu Tanga“ je hra ze současnosti. Je to hra o životě, veselá i smutná, něžná i hořká,
hra o lásce a věrnosti až za hrob, ale i o nevěře. Stárnoucí vdovec, bývalý tanečník Max
se nechce smířit se svým strářím a plánuje svůj budoucí život. Jeho syn Pierre má s otce
komplikované vztahy a navíc se mu rozpadá manželství. Nad osudy otce a syna visí
navíc rodinné tajemství, které jejich vztahy
ještě více komplikuje....
Vztahy otce a syna se nakonec urovnají,
rozpadu manželství to však již nezabrání.
Ještě jedna zajímavost - DS Vicena uvádí
tuto inscenaci v české premiéře. Na krajské přehlídce „Orlická maska 2016“ získal
Jan Štěpánský a Bedřich Ducháček cenu za
mužský herecký výkon.
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NATĚRAČ – 2016
Donald Churchill
Režie: M.Blažek-M.Kodytková . Zuzana Průchová
Hráli: Michal Blažek, Martina Kodytková, Eva Stejskalová j.h., Květa Richtrová a Miky
Premiéra: 27. února 2016 ve Svratouchu 9 repríz
Hra zůstala na repertoáru i v roce 2017
U nás velmi úspěšná komedie britského dramatika. Do její realizace se pod vedením Zuzky Průchové pustili naši nejmladší herci, kteří již do rolí dospěli a sklízejí u diváků zasloužený
úspěch. Hra byla oceněna i na krajské přehlídce Orlická maska
2016. Cenu za mužský herecký výkon zde získal Michal Blažek
Příběh je prostý. Marii navštíví hysterická manželka jejího milence a vyhrožuje, že celou nevěru oznámí jejímu manželovi.
Marie nachází záchranu v náhodně přítomném natěrači, který
je však také zapálený amatérský herec. Rozjede se série pikantních scén a nedorozumění, které nakonec vedou k nečekanému
rozuzlení...Tato hra má v historii spolku jedno prvenství - vystupuje zde jako ,, herec“ i živý pes.
Bude na programu „Viceny“ i v roce 2017.
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ODEHRANÁ PŘEDSTAVENÍ DS VICENA
od roku 2006 do konce roku 2016

Irena Dousková / HRDÝ BUDŽES / Režie Jan Štěpánský
Val u Dobrušky
Sloupnice
Polička
Příbram Divadlo Ant.Dvořáka 2x
Česká Třebová
Znojmo Nár.přehl.senior.divadla
Opočno
Týníště nad Orlicí
Napajedla divadelní přehlídka
Svitavy
Nový Bor
Opatov
Petrovice
Ústí n.Orl. slavnostní derniéra
Celkem 45 repríz (od roku 2005)

10.09.2006
22.09.2006
23.10.2006
04.11.2006
07.11.2006
25.11.2006
12.01.2007
13.01.2007
21.04.2007
20.05.2007
16.06.2007
13.10.2007
24.11.2007
30.11.2007

Vlastimil Venclík / FUCKING STORY / Režie Alexandr Gregar
Jehnědí premiéra
Králíky
Polička
Kostelec n.Orl.
Říčky
Chlumec n.Cidlinou
Ústí nad Orl. Ústecká premiéra
Třebechovice
Proseč
Řetová
Levoča, Slovensko
Poprad, Slovensko
Lanškroun
Červený Kostelec divadelní přehlídka
Žamberk „1200“
představení Viceny

28.04.2006
13.05.2006
03.06.2006
09.06.2006
13.10.2006
21.10.2006
10.11.2006
11.11.2006
19.01.2007
26.01.2007
24.02.2007
25.02.2007
07.03.2007
17.03.2007
13.04.2007
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Trutnov
Lipoltice
Hradec Králové
Teplice nad Met.
Městečko Trnávka
Štramberk
divadelní přehlídka
Hnátnice
Ústí nad Orl. derniéra
Ústí nad Orl. benefiční představení
Celkem 24 repríz

27.04.2007
16.06.2007
22.06.2007
19.10.2007
10.11.2007
14.03.2008
07.06.2008
17.01.2009
26.05.2009

VE ZNAMENÍ OSMIČEK / Režie Jaroslav Hubený
Ústí nad Orlicí

28.10.2008

HOŘKÉ VERŠE/ Režie Vítězslav Bucháček
Ústí nad Orlicí

23.02.2009

Vlk/ POHÁDKA O POPELCE / Režie Jarmila Petrová
Dolní Dobrouč premiéra
Svratouch
Horní Újezd
České Libchavy
Val u Dobrušky
Říčky
Ústí nad Orlicí ústecká premiéra
Miletín
Králíky
Jeseník
Otrokovice
Dolní Čermná
Ústí nad Orlicí
Hustopeče
Boleradice
Jaroměř
Hanušovice
Ústí nad Orlicí pro sponzory
Staré Město pod Sněžníkem
Hlinsko

02.05. 2008
24.05.2008
25.05.2008
05.09.2008
07.09.2008
05.10.2008
25.10.2008
16.11.2008
22.11.2008
15.02.2009
22.02 2009
01.03.2009
21.03.2009
23.05.2009
24.05.2009
06.09.2009
28.10.2009
13.12.2009
21.02.2010
24.04.2010
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Vysoké nad Jizerou
Bludov
Choceň
Třešť divadelní přehlídka
Čestice
Ústí nad Orlicí derniéra
Celkem 26 repríz

06.11.2010
21.11.2010
19.02.2011
12.03.2011
08.05.2011
26.01.2013

Moliére/ ZDRAVÝ NEMOCNÝ / Režie Jan Štěpánský
Říčky premiéra
Svratouch
Ústí nad Orlicí ústecká premiéra
Řetová
Horní Čermná
Boleradice
Štramberk divadelní přehlídka
Třešť divadelní přehlídka
Jamné nad Orlicí
Hlinsko
Králíky
Ústí nad Orlicí pro gymnázium
Kroměříž divadelní přehlídka
Val u Dobrušky
Brandýs nad Orlicí
Jehnědí
Krouna
Brněnec
Choceň
Záchlumí
Vysoké nad Jizerou
Dolní Dobrouč
Václavov divadelní přehlídka
Ústí nad Orlicí pro sponzory
Mostek
Dobruška
Opatov
Jablonné nad Orl.
Horní Újezd

07.11.2009
21.11.2009
28.11.2009
09.01.2010
06.02.2010
06.03.2010
12.03.2010
19.03.2010
10.04.2010
24.04.2010
15.05.2010
18.05.2010
28.05.2010
30.05.2010
11.09.2010
24.09.2010
25.09.2010
23.10.2010
27.10.2010
29.10.2010
06.11.2010
13.11.2010
20.11.2010
03.12.2010
14.01.2011
23.01.2011
12.02.2011
25.03.2011
27.03.2011
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Čestice
Orličky
Ostřetín
Býšť
Polička
Petrovice
Borová
Sloupnice
Kameničná
Mistrovice
Javornice
Oldříš
Hustopeče
Košumberk
Litomyšl
Holice
Třebechovice
Meziměstí
Horní Jelení
Čermná nad Orl.
Ústí nad Orlicí „slavnostní derniéra“
Celkem 50 repríz

08.05.2011
23.09.2011
01.10.2011
08.10.2011
19.10.2011
05.11.2011
12.11.2011
20.01.2012
28.01.2012
11.02.2012
03.03.2012
17.03.2012
24.03.2012
14.07.2012
21.10.2012
26.10.2012
27.10.2012
03.11.2012
10.11.2012
09.12.2012
14.12.2012

Paula Vogel / NEJSTARŠÍ ŘEMESLO / Režie Alexandr Gregar j.h., Lenka Kaplanová
Ústí nad Orlicí premiéra
Ústí nad Orlicí
Ústí nad Orlicí
Solnice
Ústí nad Orlicí
Rychnov nad Kněžnou
Králíky
Záchlumí
Litomyšl
Václavov divadelní přehlídka
Ústí nad Orlicí
Ústí nad Orlicí
Svratouch
Lanškroun

08.01,2011
09.01.2011
04.02.2011
30.03.2011
31.03.2011
10.05.2011
21.05.2011
04.11.2011
10.11.2011
19.11.2011
09.12.2011
09.12.2011
03.08.2012
25.10.2012
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Týniště nad Orlicí
09.11.2012
Svinná
06.04.2013
Jehnědí
28.04.2013
Horní Jelení
24.05.2013
Ústí nad Orlicí
Hernychovy vila
17.10.2014
Litomyšl
10.04.2015
Rokytnice v Orl.horách
18.09.2015
Oucmanice
25.10.2015
Prozatím 22 repríz - hra zůstává na repertoáru i v roce 2017
Vlastimil Peška /BYLO NEBYLO aneb JAK ŠVÉDOVÉ l.p. 1645 BRNO
MARNĚ OBLÉHALI či také JAK GENERÁL TORSTENSON OSTROUHAL
KOLEČKA chcete-li KOMEDIE NAUČNÁ O TOM, KTERAK LID DLE SVÉ
POTŘEBY DĚJINY OBRACÍ / Režie Radka Bucháčková/ Vítězslav Bucháček
Říčky premiéra
Svratouch
Ústí nad Orlicí
ústecká premiéra
Brandýs nad Orl.
Dolní Dobrouč
Ústí nad Orlicí
pro sponzory
Třešť krajská
divadelní přehlídka
Býšť
Výprachtice
Václavov
neplánovaná derniéra
Celkem 10 repríz

27.04.2012
28.04.2012
04.05.2012
15.09.2012
19.01.2013
22.02.2013
09.03.2013
16.04.2013
26.10.2013
17.11.2013

Oldřich Daněk/ HŘÍČKY O KRÁLOVNÁCH / Režie Jarmila Petrová
Říčky premiéra
Svratouch
Ústí nad Orlicí
Ústí nad Orlicí
Řetová
Rybník
Opatov
Orličky
Oldříš
Třebovice
Horní Čermná
Jehnědí

15.11.2013
29.11.2013
11.01.2014
01.02.2014
08.03.2014
21.03.2014
28.03.2014
04.04.2014
05.04.2014
25.04.2014
02.05.2014
17.05.2014

ústecká premiéra
pro sponzory
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Kerhartice
Orlice – Tvrz
Jablonné nad Orlicí
Bludov
Choceň
Česká Třebová
„600“ představení od roku 1973
Záchlumí
Miletín
Národní přehlídka seniorského divadla
Semanín
Ústí nad Orlicí
Dobříkov
Brněnec
Dolní Dobrouč
Brandýs nad Orlicí
Hustopeče
Třebechovice
Králíky
Ústí nad Orlicí
slavnostní derniéra
Celkem 30 repríz

24.05.2014
15.08.2014
26.09.2014
04.10.2014
10.10.2014
11.10.2014
07.11.2014
23.11.2014
17.01.2015
13.03.2015
27.03.2015
28.03.2015
25.04.2015
12.09.2015
02.10.2015
17.10.2015
28.11.2015
19.03.2016

Jan Váchal/ MADAM COLOMBOVÁ ZASAHUJE aneb KAM ZMIZEL TEN DIAMANT / Režie Tereza Blažková
Říčky premiéra
15.11.2014
Svratouch
22.11.2014
Ústí nad Orlicí
ústecká premiéra
06.12.2014
Rybník
16.01.2015
Ústí nad Orlicí
pro sponzory
28.02.2015
Ústí nad Orlicí
krajská div.přehlídka Orlická Maska 15.03.2015
Řetová
11.04.2015
Chrast u Chrudimě		
Přerov divadelní přehlídka 30.07.2015
Třebovice
16.10.2015
Dobříkov
30.10.2015
Opatov
06.02.2016
Sloupnice
16.04.2016
Jehnědí
29.04.2016
Dolní Dobrouč
07.05.2016
Brandýs nad Orlicí
21.05.2016
Chlumec n.Cidl.
div.přehlídka.“Klicperův Chlumec“ 22.10.2016
Ústí nad Orlicí
slavnostní derniéra
09.12.2016
Celkem 18 repríz
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24.04.2015

Isabelle de Tolwedo/ V RYTMU TANGA / Režie Jan Štěpánský
Říčky premiéra
Svratouch
Ústí nad Orlicí
ústecká premiéra
Česká Třebová
Ústí nad Orlicí
pro sponzory
Boleradice
Vysoké nad Jizerou
Ústí nad Orlicí
krajská div.přehlídka Orlická maska
Dolní Ředice
Dobruška
Borová
Choceň
Brandýs nad Orlicí
Rokytnice v Orl.horách
Litomyšl
Záchlumí
Meziměstí
Verměřovice
Václavov
Prozatím 20 repríz

14.11.2015
21.11.2015
04.12.2015
22.01.2016
05.02.2016
13.02.2016
04.03.2016
11.03.2016
08.04.2016
20.04.2016
06.05.2016
04.09.2016
10.09.2016
16.09.2016
21.09.2016
14.10.2016
05.11.2016
11.11.2016
18.11.2016

Donald Churchill/ NATĚRAČ / Režie Martina Kodytková-Michal Blažek/
/ Zuzana Průchová
Svratouch premiéra
Říčky
Ústí nad Orlicí
ústecká premiéra
Ústí nad Orlicí
krajská div.přehlídka Orlická maska
Ústí nad Orlicí
Bludov
Brno – „Vaňkovka“
Miletín
div. přehlídka „Erbenův Miletín“
Celkem prozatím 8 repríz
V letech 2006 – 2016 bylo odehráno celkem

27.02.2016
28.02.2016
05.03.2016
11.03.2016
08.05.2016
24.09.2016
04.11.2016
05.11.2016

224 představení

Od roku 1896 bylo odehráno celkem

1392 představení

Od roku 1973 bylo odehráno celkem

659 představení
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NEJEN DIVADLEM ŽIV JE HEREC…
TAJNÉ VÝLETY
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NOVOROČNÍ VÝSTUPY NA ANDRLŮV CHLUM

CENY „JABLKO“
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EXPEDICE LABYRINT 2011 – 2014
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EXPEDICE ČT 2015 – 2016

PAUKOVIC DOKOPKY
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VICENOVA STUDÁNKA
Studánku na úbočí Andrlova Chlumu, který tvoří kolorit města, vybudoval v roce 1942 ústecky vodák
Václav Wágner a věnoval ji divadelníkovi Hynku Vicenovi. V roce
2015, na popud Divadelního spolku Vicena, se za finanční pomoci Města Ústí nad Orlicí podařilo
zchátralou studánku obnovit. Kamenické práce provedl Miroslav
Rohun z Libchav a DS Vicena nad
studánkou převzal patronát. Společně jsme ji pokřtili v jubilejním
roce 2016.
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SLAVÍME NAROZENINY (OD 18 DO 100)
SLAVÍME TAKÉ SVATBY

55

OSLAVY 120. VÝROČÍ ZALOŽENÍ
DIVADELNÍHO SPOLKU VICENA
PIETNÍ AKT NA ÚSTECKÉM HŘBITOVĚ

PŘIJETÍ DS VICENA V OBŘADNÍ SÍNI NA RADNICI
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Divadelní spolek Vicena
ALMANACH
2. dodatek
2006-2016
Vydal Divadelní spolek Vicena
u příležitosti 120. výročí svého založení v prosinci 2016.
Texty připravili Pavel Sedláček a Helena Lochmanová.
Fotografie: Petr Wagenknecht, Foto IRENA, Lukáš Prokeš a archiv spolku.
Sazba a grafická úprava Jiří Pecháček.
Vytiskla tiskárna GRANTIS v Ústí nad Orlicí
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sponzoři
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