
Scheinerův háj: Unikátn am te r, ery vza
Divadto, kde herci doslova halekali na lesy. To byl Scheinerův

háj. Krásné místo v přírodě s amfiteátrem, který pojmulaž pat-

náct set diváků.V polovině minulého století do něj vyráželi lidé

ze širokého okolĹ kteří lačnili po kultuře prožité v unikátním

prostředí.

V přírodních kulisách si tak mohli
náištěvníęi vychutnat například
i Prodanou nevěstu Beđřicňa Sme-

tany' Zahľát si v,,Scheinerríku' bylo
natolik atľaktivním záżitkem, że

herci nevahali urazit istovĘ kilo-
metrů. A tak iednou amfiteáE pro-
půičil své nenapodobitelné kulisy
iumělcům z divadla Akropolis
vPraze.

V druhé polovině minulého sto-

letí tradicďochotnického divadla
postupně upadďa a načas se zcela
ädĺriltela. Ŕuku v ruce s tím vázla
i údľžba přírodního amfiteátru. Po

revoluci uŽ byl amfiteátr ve zchátra-

lém stavu' Nelze se tak příliš divit'
že o zpustlý aĺeál už těloýchovná
iednoia Sokola nestáła a v restituci
ä něi nepożád ala. ,,Tehdy Ęlo naší
htavní priorłou získat zpátĘ budo-

vu Sokolovny. Nakonec se nóm to
povedlo, ale śtólo nós to Eoustu siL

ktne ,z nezbyly na Scheinerův háj.

Když isme viděli v jakém je stavu,

,sőrdili i'mr, že je nad naše mož-

nosti se o něj postarat a oznámili
isme, že nebudeme usilovat o jeho
' 
zkkón í," av ed|a dlouholetá členka
Sokola a bývďá ochotnice Blanka
Freitasová'

Ploäha tak zustalav majetku Lesů

ČR,jenŽe ani Ę o torzo stavby ne-

měly ájem, a tak byly v roce20l3
zdemolôvríľry i posleđní pozůstaĘ
divađla. PetrWoJNAR

Letos si připomínáme devadesáté

výľočí od ľzn]ku tohoto unikátního
místa v Záblatí a záľoveň deset let

od chvflą kdybylyi poslední pozů-

statky venkovního divaďa definĹ
tivně zdemolovány.

Scheineruvháj byl spojen se zla-

tou érou ochotnického divadla na

úzrmí dnďnfio Bohumína. Tradice

ochotnictví se ďe na Bohumínsku
vwíjela už ođ roku 1896, kdy nad-

šéní (ne)herci při silvestrovské á-
bavě předvedli frašku se zpěvy
o ieđn_om iednaní od AntonínaVol-
fa,,Nehoáy Pana Šuk,ĺlta aneb Za-

staveníčko při měsíčku".
Tehdv iéště partu ochotníků

s&užov"l spolďiZahrádka' ten byl
ale v roce 1909 rozpuštěn a amatér-

ské divadlo se postupně přesunulo
pod křídla nově vzniklé jednoĘ
Šokolské. Členové Sokola v roce

,,Předsta

1930 wřešili otázku, kde provozo-
vat svóu činnost, když' slavnostně
otevřeli svou sokolovnu. Zätoveřl
ale stále sniii o vybudovĺíní divadla
v přírodě, což se podařilo poté, co
jeänota v roce 1933 odkoupila lesík
Viďok

S novým maiitelem dostal lesík
i norr,ŕ název. S'e sou}rlasem České
obce śokolské a především s posvě-

cením rodinyprávě zesnulého sta-

rosff České obce sokolské |' ScheĹ
n..ä byl areál na jeho počest
přejmenovĺín právě na Scheinerův
háj. Ač bylo místo v ľoce 1958 zno-
vu přejmenovano, a to tentolaát na

Jiráskův háj, místní tento název
nepřijali a dodnes mu říkají
,,Scheinerák".

V době největší slávy zde vystu-
povali nejenmístní ochotníci, ale

iaké Národní đivadlo z ostravy.

Píše se rok 1957, Blanka Freitagová
pľávě stoií na balkónku vyčnívajícího
ż ooctivě wrobených kulis a v ľoli
ľťĺ'nĺ' Čaŕkova Laupež'ĺka zažívá

iednu z neihezčích c}vil wé ochotnic-

uevorierv. ,,nyto to krané představení

v unikóiním prostředí," vzpomíná
dnes téměř devadesátiletá ž,eĺa ĺa
svou nejmilejší roli, kterou si střihla
v Scheinerově háji'

Pľo Záblatí to byla vždy velkí udá_

lost' Tamní ochotníci většinu předsta-

vení odehráli v buđově Sokolovny'
tah'żekdyż se šlo ven, dokázali to

místní patřičně oceĺit.,Do Scheine-

róku chodila spousta lidí, zejména po

vtilce bvl oo ĺęultuře obrovský hlad'

ndmv ínőaily v Hoboucích, jejich do-

Drrrőd 
'e 

nőiechal zahanbit. Svým
'oblečením 

tak ještě zdťłraznili sváteč-

nost tąkov é udá.losti," |ići dlouholetá

ochotnice a sokolka Blanka
Freitagová.

ona sama nechtěla po roce 1945

ných scének, pruvodťl, a od těchto ąk-

tn it už nefuto daleko k ochotnickému

divadlu jednoty Sokola," zmiňuje sve

herecké začátlcy Fľeitagová.

Pod kříĄ Sokola si zahrála v toli-
ka představeních, že byje už nespočĹ

tań. V Scheĺnerově háji jich bylo sice

ien pár, o to intenzivněji na ně ale

ízpômíná. ,,Například, jak při před-

stnení Naši furinnti přijel jeden z her-

ců na koni.'To byl krńsný moment,"

vrací se Fľeitagová k další silné
vzoomínce'

b ochotnické divadlobylvté době

vellcý záiem nejen ze strany návštěv-

nĺtrĺ, ĺä i meźi amatérshŕmi herci.

,,Byla nós spousta, neměli jsme pro-

blém s nedołątkem člnťł' Naĺíc jsme

ve svých řądách měli velni zapólené

lidi, iamátkou nąříklad pan Muroň'
Ten nevóhal před představením objet

všechny Đředstavitele klíčových rolí,

oby nóhődo, nezapomněli dorazit,"

oopisuie s úsměvem na rtech pamět-

iĺ.| ĺáte e'y scheinerova háje.

Dnes uż pouze z pozice diváka sle_

á',ip snažení svŕch nasledovní<ů, he-

poľoynává._ 
Snostďgiíľzpomínáinaam-frteátr'

kteľý; iak rt bvlo zmíněno v předchá_

zelĺćń a,ĺnkri v posledních desetile-

tíćh chátrď, až byl v roce 2013 defini-

tivně zbourán. ,,Po reuoluci jsme
y Scheinerol,ě hĘi uděĺali ještě pór

vzoomínkoyých akcĺ. Na jedné z nich

kme třioral,ili společné smažení vaje-
'iiny,'sedłli 

ýne na kmenech a zpíyali

sokolské pkničky u ohně' Byli jsme

šťastní, že isme konečně svobodní a že

se setkóváme ząse po letech v místě,

ktné pro nre mdo íelký ýnam," Íftá
s noítakií Blanka Freitagová.

Do bídoucna bybylaráda, kdyby

se z ,,Scheineráku" stálo ýletní místo'

ven í v Schl ei n er óku, to by l svóteki' vzpo m ín á och otn i ce
na Dředstavní. |e to ale už něco uplně

iiného, než klyž isme hróli my ty své
' 
stąré klasické ĺgłsy z doĘ osv ícenské,"

,Kde by se lidé mohli znstavit a připo-

*rrort si tu zajímavou historii' Tu

a tam by se tam'mohlą konat i nĘalelá

alce. Aĺe to vše by si samozře1mě žńda-

lo nńročné úpravy a irwatice," uzav'uá'- 
PetTWOJNAR

kulturu ien ,,konzumovat", aIe roz-
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