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ZAÅ LÃ• SLÃ•VA â€“ DIVADLO URANIE
PondÄ›lÃ-, 30 Å™Ã-jen 2017

Po del&scaron;í odmlce bych ráda dne&scaron;ním Ä•lánkem navázala na nÄ›kolik vypravování o Ä•asech minulých, která
jsem pÅ™ed pár lety uvedla na Kudlance pod záhlavím Za&scaron;lá sláva. Dnes chci pÅ™ipomenout slávu praÅ¾ských
dÅ™evÄ›ných divadelních arén a konec poslední fungující arény - Lidového divadla Uranie.
PraÅ¾ské divadelní arény (Aréna ve P&scaron;trossce, NovomÄ›stské divadlo, Aréna v KravínÄ›, Aréna na Komotovce,
atd.) vznikaly v první polovinÄ› 19. století a kromÄ› umÄ›ní divadelního, byly rovnÄ›Å¾ ukázkou mistrného Å™emesla
truhláÅ™ského a tesaÅ™ského. VÄ›t&scaron;inou byly nekryté a dokázaly pojmout aÅ¾ 1000 divákÅ¯. TÄ›&scaron;ily se
obrovskému zájmu divákÅ¯, jejich repertoár byl vybírán s ohledem na tehdej&scaron;í vkus obecenstva. Divadelní
herci zde byli buÄ• ve stálém angaÅ¾má, nebo zde hostovali pÅ™ední Ä•e&scaron;tí herci a hereÄ•ky.

Roku 1898 se konala na praÅ¾ském Výstavi&scaron;ti u Královské obory výstava architektury a inÅ¾enýrství. Díky ní spatÅ
svÄ›tlo svÄ›ta i aréna Uranie, o které bude Å™eÄ•. JiÅ¾ v dobÄ› pÅ™íprav se poÄ•ítalo s tím, Å¾e tato budova bude vyuÅ¾ita
úÄ•elÅ¯m neÅ¾ pouze divadelním. PoÄ•ítalo se s vyuÅ¾itím pro pÅ™edná&scaron;ky, sjezdy, rÅ¯zné hudební produkce. Rovn
byla pozdÄ›ji vyuÅ¾ita k promítání KÅ™íÅ¾eneckého filmÅ¯.
Nejen kulturním záÅ¾itkem Å¾iv jest Ä•lovÄ›k, proto byla teh
i kavárna a restaurace, aby diváci mohli zaplnit své hladové a Å¾íznivé útroby. A slu&scaron;í se samozÅ™ejmÄ›
pÅ™ipomenout jméno architekta, kterého oslovil výstavní výbor za úÄ•elem zhotovení stavebních plánÅ¯. Byl jím známý
architekt Osvald Polívka (1859-1931). Tenhle pán opravdu umÄ›l. Co projekt, to krása. V&scaron;ak také
zku&scaron;enosti sbíral od slavného architekta Josefa Zítka. Budova Uranie byla dÅ™evÄ›ná, na podezdívce, krytá, se
zaskleným svÄ›tlíkem v prostoru hledi&scaron;tÄ›, které pojmulo 750 divákÅ¯. Ke stání bylo k dispozici dal&scaron;ích 140
míst. Elektrické zaÅ™ízení dodala firma Franti&scaron;ka KÅ™iÅ¾íka, oponu namaloval Franti&scaron;ek HlaváÄ•ek a dekorac
Karel Piperger, o kterém bude je&scaron;tÄ› v Ä•lánku zmínka. Budova divadla mÄ›la 11 východÅ¯.
Musela to být veliká
sláva, kdyÅ¾ divadlo Uranie 20. Ä•ervna 1898 zaÄ•alo svoji éru. Zahajovací koncert dirigoval profesor Hanu&scaron;
TruneÄ•ek a hned pÅ™í&scaron;tí den se hrála hra se zpÄ›vy Ná&scaron; dÅ¯m v asanaci. NÄ›které dal&scaron;í hry byly pod
reÅ¾ijním vedením Jaroslava Kvapila. Poslední pÅ™edstavení se hrálo 16. Å™íjna, tedy v den, kdy konÄ•ila výstava, a pak se
uvaÅ¾ovalo, co s budovou dál..

Na&scaron;tÄ›stí si posléze budovu na tÅ™i roky pronajal V. J. Suk, který vlastnil jiÅ¾ dÅ™íve licenci pro tuto Ä•innost. A ta
mohli znovu vidÄ›t spousty skvÄ›lých divadelních pÅ™edstavení. Sezona trvala ale uÅ¾ jen od kvÄ›tna do Å™íjna a na podzim
mÄ›la být budova definitivnÄ› zbourána. Dal&scaron;í záchranné lano pÅ™i&scaron;lo díky vlastenci a milovníkovi divadla
Janu Seifertovi roku 1902. Tento praÅ¾ský zastupitel a Ä•len správní rady hole&scaron;ovického pivovaru odkoupil budovu
za 15 000 zlatých od Spolku inÅ¾enýrÅ¯ a architektÅ¯. Nikoliv pro sebe, ale pro pivovar. Tehdy bylo divadlo Uranie po
peÄ•livém rozebrání konstrukce pÅ™estÄ›hováno do prostor zahrady hole&scaron;ovického pivovaru. PÅ™ibylo parní topení a
pro vÄ›t&scaron;í pohodlí divákÅ¯ pÅ™ibyly i tramvajové linky do Hole&scaron;ovic, neboÅ¥ tehdy divadlo stálo na periférii.
Roku 1909 pÅ™ibyla skluzavka s 20 metrovou vÄ›Å¾í.

Jména, která tehdy figurovala ve vedení divadla, uÅ¾ dnes drtivé vÄ›t&scaron;inÄ› z nás nic neÅ™íkají. Tak snad jen
repertoár a herci &ndash; zaÄ•ínalo se divadelním kusem TÅ™etí zvonÄ›ní. Roku 1927 se hrála slavná Frimlova opereta
Rose Mary, která dosáhla 270 repríz. Dvousté reprízy se 27. záÅ™í 1928 zúÄ•astnil údajnÄ› i samotný Rudolf Friml. Uranie
Å¾ila od rána do noci, dopoledne zkou&scaron;ky, odpoledne, veÄ•er pÅ™edstavení, výjimkou nebyla ani Ä•tyÅ™i pÅ™edstav
v nedÄ›li. Divadlo po pÅ™estÄ›hování do Hole&scaron;ovic neslo lehce pozmÄ›nÄ›ný název - Lidové divadlo Uranie. Hrálo se
pro dÄ›ti, udivoval Ka&scaron;párek herce Vojty Mertena, který o pÅ™estávkách rozdával dÄ›tem pamlsky z Trojské
mlékárny. Nebo tÅ™eba hra Malý Muk.

Významnou roli sehrálo Lidové divadlo Uranie za II. svÄ›tové války. Tehdy mÄ›lo divadlo opravdu vÄ›hlas.
Tehdej&scaron;í nájemce Bohumil Perlík (1908-1970) do Uranie pÅ™etáhl mnoho hercÅ¯ z nÄ›kolika divadel &ndash;
VítÄ›zslava VejraÅ¾ku (ze zaÄ•átku hrál pod um. jménem Petr Vít), Danu MedÅ™ickou, Rudolfa Deyla ml., Marii
Vá&scaron;ovou, Blanku Waleskou, Milo&scaron;e Nedbala, Felixe le Breux, Otýlii Bení&scaron;kovou, Nelly Gaierovou,
Franti&scaron;ka Filipovského,.. Tito herci buÄ• ve svých domovských divadlech mÄ›li zákaz hraní nebo bylo jejich divadlo
zru&scaron;eno (Zemské divadlo Brno). V divadle rovnÄ›Å¾ hostovala Hana Vítová, Adina Mandlová,.. ZaÄ•ínal tam i reÅ¾isér
Alfréd Radok. Hrála se Ä•eská klasika jako Malostranské humoresky, Kytice, Na&scaron;i furianti, ale také hry
zahraniÄ•ních autorÅ¯ &ndash; Hauptmann, Bahr Ibsen, Goldoni. Poslední váleÄ•né pÅ™edstavení byla Sofoklova Elektra a
k 1. 9. 1944 bylo divadlo uzavÅ™eno. K obnovení Ä•innosti do&scaron;lo v kvÄ›tnu 1945, novým Å™editelem se stal Jaroslav
A pak pÅ™i&scaron;el osudný 2. leden 1946. Centrála hasiÄ•Å¯ v praÅ¾ské Sokolské ulici dostala ve 14.52 hodin
hlá&scaron;ení o poÅ¾áru v Hole&scaron;ovicích. Na místo ne&scaron;tÄ›stí se sjelo mnoho hasiÄ•ských sborÅ¯. Konstrukce
divadla byla ze dÅ™eva nakonzervovaného dehtem. Je tedy jasné, Å¾e takový objekt mohl být tÄ›Å¾ko úspÄ›&scaron;nÄ›
uha&scaron;en. OheÅˆ olizoval budovu svými plameny a dokonal dílo zkázy nemilosrdnÄ› &ndash; budova shoÅ™ela do
základÅ¯, stejnÄ› jako kostýmy, kulisy, rekvizity. V té dobÄ› se hrála slovácká hra FrajereÄ•ka, shoÅ™ely i nádherné
slovácké kroje&hellip; Karel Piperger (malíÅ™ divadelních dekorací) byl nalezen s tÄ›Å¾kými popáleninami a za dva dny
v nemocnici na Bulovce zemÅ™el.
Základní otázkou po vylouÄ•ení technické závady poÅ¾áru zÅ¯stávalo
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&bdquo;Kdo&ldquo;? Kdo stál za poÅ¾árem divadla a proÄ•? Den pÅ™ed poÅ¾árem do&scaron;lo ke znaÄ•ným zmÄ›nám
v souboru a 31 zamÄ›stnancÅ¯ dostalo výpovÄ›Ä•. ChtÄ›l se snad nÄ›kdo pomstít? Na poÄ•átku vy&scaron;etÅ™ování byl i
podezírán zesnulý malíÅ™ Piperger, ale v&scaron;e bylo nakonec jinak&hellip;.
&bdquo;Cherchez la femme&ldquo; aneb
&bdquo;Za v&scaron;ím hledej Å¾enu&ldquo;. 34letý pokladník divadla Karel &Scaron;toll mÄ›l za Å¾enu hereÄ•ku, prý velmi
nároÄ•nou Å¾enu. ChtÄ›l uspokojit její rozmary, touhu po luxusu, a proto se dopustil finanÄ•ních machinací ve svÄ›Å™ených
financích. BlíÅ¾ila se inventura, bylo jisté, Å¾e se na zpronevÄ›ru penÄ›z pÅ™ijde. &Scaron;toll se rozhodl tento finanÄ•ní po
zakrýt právÄ› úmyslným zaloÅ¾ením poÅ¾áru v divadelní &scaron;atnÄ›. Za trestný Ä•in defraudace a Å¾háÅ™ství dostal viní
soudu, který se konal 19. února 1947, 15 let tÄ›Å¾kého Å¾aláÅ™e.
Budova byla poji&scaron;tÄ›na u PraÅ¾ské mÄ›stské
poji&scaron;Å¥ovny na 850 000 KÄ•s. Peníze z pojistky by bohuÅ¾el nestaÄ•ily v Å¾ádném pÅ™ípadÄ› pokrýt náklady na obn
divadla. Divadlo tudíÅ¾ nebylo jiÅ¾ nikdy obnoveno. Jeho slávu tak dnes pÅ™ipomíná jen nenápadná pamÄ›tní deska
s kratiÄ•kým názvem &bdquo;Zde stávalo divadlo Uranie&ldquo;, dále název ulice U Uranie a stejnojmenná
tramvajová zastávka v praÅ¾ských Hole&scaron;ovicích&hellip; Zpracovala: MIA Zdroj: Internet
Josef Hrube&scaron;,
Eva Hrube&scaron;ová: PraÅ¾ské katastrofy, nakladatelství PetrklíÄ•

http://www.kudlanka.cz

VytvoÅ™eno pomocÃ- Joomla!

GenerovÃ¡no: 20 July, 2018, 04:13

