
,,Představenív Scheineraku, to byl svateki' Vzpomíná ochotnice
Píše se rok 1957, Blanka Freitagová

pľávě stojí na balkónku lyčnívajícíľro
z poctivě vyľobených kulis a v roli
Mimi z Čapkova LoupeŻníkazażívá
jeđnu z nejhezčích chvil sve ochotnic-
kékuiéry. 

"Bylo 
to krósné představení

v unikótním prostředí," vzpomíná
đnes téměř devadesátiletá żena na
svou nejmilejší roli, ktęľou si střihla
v Scheineľově háji.

Pro Záblatí to byla vždy velká udá-
lost' Tamní ochotníci většinu předsta-

vení odehráli v budově Sokolovny,
takŽekdyż se šlo ven, dokázali to
místní patřičně ocenit. ,,Do Scheine-

róku cho dila sp ousta lidí, zejména po
uóIce byl po kultuře obrovský hlad.
D,Ímy chodiĘ v ldoboucích, jejich do-
provod se neiechąl zahanbit' Svým
oblečením tak ještě zdůraznili svóteč-

nost takové udólosti," |ičí dlouholetá
ochotnice a sokolka Blanka
Freitagová.

ona sama nechtěla po roce 1945

kultuĺu jen ,,konzumovat", ale roz-
hodla se ji spoluvytváŕet. ,,Po konci
ĺólky jsem jako zhruba třinóctiletá
dív enką Ę a ho dn ě akt iv ní' P ř edn áś e -

la jsem, recitoyąIą, účąstnila se růz-
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ých scének, pruvodił, a od těchto ak-

Íivit už nebylo daleko k ochotnickému

divad'lu jednoty Soło/ą " zmiňuje své

herecké začátĘ Freitagová'
Pod kříďy Sokola si zahrála v tolĹ

ka představeních, že byje uŽ nespočĹ
tala. V Scheinerově hájijich bylo sice
jen pár, o to intenzivněji na ně ale
vzpomiĺá. ,,Napříkĺad, jak při před-

stavení Našifuriaĺ,ti přijel jeden zher'
cťł na koni. To byl krásný moment,"
vrací se Fľeitagová k další silné
vzpomínce.

o ochotnické divaďo bylv té době

veĘ zájem ĺejeĺ ze strany návštěv-

níků, ale i mezi amatérsĘmi heľci.

,,Byla nós spousta, neměli jsme pro-
blém s nedostatkem čĺnů. Navíc jsme

ľe wých řądách měIi velmi zapólené
Iidi, nąmátkou napřklad pan Muroň.
Ten nevóhal před představením objet

ušechny představitele klíčouých rolí,
aĘ nóhodou nezapomněĺi dorazit,"
popisuje s úsměvem na rtech pamět-
nice zlaté éľy Scheinerova háje.

Dnes uŽ pouze z pozice diváka sle-

duje snažení sých nrísledor.ĺrilců, he-
ří se v Bohumíně sdľužují v divadel_
ním spolku Boban.,,Snąžím se chodit

na předstaľení' Je to ale už něco úplně
jiného, než když jsme hráli my ty slé
łaré klasické kusy z doĘ osvícenské,"
porovnává.

S nostalgií ľzpomíná i na aĺrfiteátr,

kteý jakużbylo zmíněno v předchá-

zejícím článku' v posledních desetile-

tích chátľal, až byl v roce 20 l 3 definĹ
tivně zbourán. ,,Po reloĺuci jsme
v Scheinerově hóji udělali ještě pór
vzpomínkových akcí' Na jedné z nich
jsme připravili společné smažení vaje-

čiĺly, seděli jsme nakmenech a zpívali

sokokké písničky u ohně. Byli jsme

šťwtní, že jsme konečně syobodní ą že

se setkáváme ząse po letech y místě,

kterépro nlis měIo velĺcý uýznam," Íil<á

s nostalgií Blanka Freitagová.
Do budoucna by byla ráda, kdyby

se z,,Scheineľĺĺku" stálo ýletní místo.

,,Kde by se lidé mohk ząstavit a přĘo-
menout si tu zajímavou historii, Tu

a tam by se tąm mohla konat i nějaká

akce' Ale to všeby si samoziĄmě žźda-
lo nóročné úprały a inyeshce," uzavuá.
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