
TJ SOKOL NASAVRKY

Loutkové divadlo v Nasavrkách

náhled do d jin loutkoherectví 
v Nasavrkách od po átku 20.století

                            Ruku v ruce

  Na konci 19. století v souvislosti s uvoln ním
režimu rakousko-uherského mocenství za aly na 
našem území vznikat r zné spolky a besedy. Ty 
byly nositeli kultury a vzd lanosti. M ly zásadní vliv 
na utvá ení národní pospolitosti, vlastenectví 
a národní identity. 
  Nasavrky nez stávaly v tomto d ní pozadu. Mezi 
vznikající spolky pat il nap íklad spolek tená ská 
beseda (1895), Spolek paní a dívek (1921),  T loc-
vi ná jednota Sokol (1906), Orel nebo D lnická 
t locvi ná jednota (1924), která v Nasavrkách také 
krátce  p sobila. Krejcarový spolek ve prosp ch 
školní mládeže, u itelský spolek Komenský, hudeb-
ní kroužek Sokol (1925), ochotnické divadlo Divadlo 
z ochoty (1867). Vznikl i p vecký sbor Fibich (1923), 
a další.  
  Všechny tyto spolky m ly vliv na utvá ení národ-
ního a vlasteneckého vnímání a cít ní v Nasavrkách. 
Pokud se budeme zajímat o minulost a podmínky 
vzniku loutkového divadla v Nasavrkách, musíme 
vzít v potaz i zbývající spolky, protože se navzájem 
podporovaly a dopl ovaly. 
  Tedy za ínáme...
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                                                  Na po átku bylo

  Nadšení a zájem. Koho? P edevším len  t locvi né jednoty Sokol v Nasavrkách. 
Ale nejen jich.   
  Píše se rok 1920. První k ehké roky samostatného eskoslovenského státu. První 
svobodné nádechy. Zárove  bylo ale ješt  p íliš krátce po skon ení první sv tové 
války. Lidé nem li na r žích ustláno. Trápil je hlad, nedostatek práce a nan ních 
prost edk . Nic, co by nasv d ovalo d vodu vytvá et zábavu a povyražení. Ale práv
proto se n kte í lidé odhodlali vymanit se ze sev ení této doby a rozhodli se radosti 
vyjít vst íc. Takovým lov kem byl v Nasavrkách i František Novák. Osvícený lov k, 
sokol, vlastenec a ...peka .  
  Z jeho popudu se v tomto roce zakoupilo malé loutkové divadlo, které p vodn
pocházelo z Kameni ek u Hlinska. Bylo rozhodnuto.
  Po izovací cena loutkového divadla p itom nebyla na tuto dobu nikterak zanedba-
telné, divadlo stálo 2.000,-K s. Suma byla z ásti uhrazena z fondu t locvi né jed-
noty Sokol a z ásti zap j ena z osobních zdroj  starosty jednoty. 
  Z toho je patrné, jak velké nadšení stálo na po átku loutkového herectví v Nasavrkách.

                                                    Pot a d ina?

  Jednozna n  ano. Loutkové divadlo pot ebovalo nutnou opravu. Této innosti se 
ujali ti nejzapálen jší. František Novák (nyní už principál divadla), Bohumil Chvojka 
(cukrá ) a Karel Starý ( etník). Divadlo tak bylo p ipraveno p edstoupit p ed své první 
obecenstvo už v roce 1921. 
   Ve ejnost p ijala p edstavení s velkým zájmem. Podle zapsaných pam tí pana Karla 
Starého hrálo loutkové divadlo pravideln  v zimních m sících a sv j v hlas ší ilo i za 
hranice Nasavrk. Ko ovným zp sobem s divadlem na voze taženým psy pana Šustra 
(hotel Šustr) nebo v zim  na saních putoval divadelní sbor p šky do Bojanova, 
Podlíš an, Licibo ic, Švihova nebo Ct tína. Pokaždé s sebou p inášel radost a dobrou 
náladu nejen pro d ti.

                                                 Velká prom na  

  Loutkové divadlo hrálo své hry neúnavn  dál. S p ibývajícími hrami bylo pot eba 
p idávat nové  postavy – loutky, rozši ovat vybavení divadla. Patrn  z tohoto d vodu 
se divadelní spolek rozhodl stávající divadlo prodat t locvi né jednot  Sokol ve 
Vavrovicích u Opavy a po ídit nové, vybaven jší. Tuto zm nu registruje kronika TJ 
Sokol v roce 1929. Rok 1929 byl pro loutkoherce a podporovatele obzvlášt  bohatý na 
zm ny. Za alo to po ízením divadelní opony, pokra ovalo po ízením nového loutkové-
ho divadla a kulis a zakon uje to z ízením stálé divadelní scény, která m la umíst ní
v p edsálí budovy Sokol. 
  Divadlo zakotvilo a za alo op t nabízet své hry na podzim roku 1930. A hrálo se 
dál!
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