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Jablonec před sto lety
Pokud bychom se dokázali přenést do Jab-

lonce na sklonku 19. století, ocitli bychom se
v překotně se rozvíjející průmyslové obci. Její
centrum tvořil Starý trh, kde se odehrávala nej-
významnější část obchodního a společenského
života. Pod ním se nacházelo Nové tržiště, je-
hož dominantou byla radnice s věží a hodina-
mi, která se v budoucnu stane „starou“ radnicí
a knihovnou. 

Řadu míst bychom v tehdejším Jablonci, ve
kterém žilo necelých dvacet tisíc obyvatel, nej-
spíš ani nepoznali. Staré dřevěné chalupy jsou
postupně nahrazovány zděnými domy, vznika-
jící komunikace jsou převážně prašné nebo
blátivé. Jezdí po nich obchodníci s koňskými
povozy nebo ručně taženými či tlačenými kárami.
Velký pokrok ovšem přinesla železniční dopra-
va, která před zhruba deseti lety spojila Jab-
lonec se světem. Také tramvajová doprava po-
může již brzy řešit dopravní potíže. 

Třikrát týdně vycházejí Jablonecké noviny (Gab-
lonzer Zeitung), v místě je ale vydáváno i něko-
lik dalších titulů. Noviny tvoří jediný veřejný
sdělovací prostředek. Společenský a kulturní

život se odehrává především v prostředí všelija-
kých spolků. Ty se zabývají nejrůznějšími čin-
nostmi – politickou či národnostní, podpůrnou,
cechovní, jsou zde spolky vzdělávací, hudební,
pěvecké, zábavné a mnoho dalších. Členy spolků
bývají často zámožní a vzdělaní lidé.

Úvahy o stavbě divadla
O divadelní umění se na konci 19. století sta-

raly v Jablonci a okolí spolky tzv. „Divadelních
diletantů“, kteří svá představení předváděli
v lokálech místních hostinců. Dnes by se nazý-
vali spíš divadelními ochotníky. Potřeba sálu
pro takové podniky byla zjevná, a proto se již
v polovině 90. let začíná vážně uvažovat o stavbě
vlastní divadelní budovy. Tato myšlenka byla
prý poprvé vyslovena v klubu hráčů kuželek,
kteří si říkali „Všech devět“. 

Jablonecký kronikář Adolf Lilie napsal již
v roce 1895 ve svém nejznámějším díle nazva-
ném „Der politische Bezirk Gablonz“:

Průmyslová města jsou přirozeně místy, kde se
shromažďují lidé všech povolání a stupňů vzdě-
lání; je proto v zájmu všeobecné i osobní morál-
ky, aby bylo v takových městech postaráno o mož-
nost ušlechtilejší zábavy a byla tak splněna lidská
povinnost lépe postavených vůči nemajetným.
Proto se rozhodli někteří občané města Jablonce,
kteří se záležitosti divadla dosud věnovali jen
povrchně, jít za věcí s veškerou vážností a nasa-
zením.

Tato skupina lidí vypracovala stanovy „Di-
vadelního spolku v Jablonci nad Nisou“, které
byly 2. 12. 1894 schváleny c. k. místodržitel-
stvím. Koncem roku 1895 byl spolek založen.
V jeho čele stanul bankovní ředitel Richard
Näbe. Za deset let aktivní činnosti a shánění pe-
něz začaly počáteční úvahy nabývat konkrétní
podoby.

Z dobového tisku
V polovině roku 1907 práce na stavbě divadla

vrcholily. Co se psalo v souvislosti s dokončením
a slavnostním otevřením divadla v místních
novinách „Gablonzer Tagblatt“ (Jablonecký de-
ník)? Pojďme do nich nahlédnout:

4. 8. 1907
Podle rychlého postupu prací lze s jistotou oče-

kávat, že budova bude ještě v tomto měsíci při-

pravena k předání městu a k užívání ze strany
divadelní direkce a že budou moci začít jevištní
zkoušky. Vybavení jeviště a dekorace budou do-
dány nejlepšími domácími a zahraničními ateliéry
a částečně jsou již na místě. Rozlehlá a velmi vý-
znamná budova, jejíž stavba byla zahájena před
necelým rokem, se takto dočkává šťastného do-
končení. Divadelním spolkem vyhlášená sbírka
na stavbu divadla měla skvělý výsledek. Do konce
července 1907 došlo 132.025 korun.

5. 9. 1907
Jablonecké zastupitelstvo: Ohledně kolaudace

divadla konstatoval starosta v souladu s vysta-
veným protokolem, že zatěžovací zkoušky měly
uspokojivý výsledek a že divadlo může být pře-
dáno do užívání. Zástupce města, pan stavební
rada Wolf, k protokolu uvedl, že divadlo je zho-
toveno ve vzorové podobě, je velmi prospěšné
a pro město jakožto i okolí je významnou okrasou.
Stejně se vyjádřili i ostatní členové komise. 

O dodávkách koberců, potahových a dekoračních látek bylo
jednáno s vídeňským obchodním domem Orendi, c. k. dvorním

a komorním dodavatelem.

Na místě divadla stála do r. 1903 stará chalupa Městem vykoupený pozemek, foto archiv SOkA

V létě roku 1907 se stavba divadla chýlila k závěru
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11. 9. 1907
K zahajovacímu představení rozeslala Diva-

delní dozorčí rada následující pozvánku: Dovo-
lujeme si Vás, velectěné, pozvat v sobotu 21. září
v 7 hodin večer ke slavnostnímu otevření měst-
ského divadla a prosíme Vás, abyste nám laskavě
do 15. tohoto měsíce dali na vědomost, které
místo Vám máme rezervovat. Podle množství
došlých přihlášek a míst, která máme k dispozi-
ci, vynasnažíme se vyhovět vyslovenému přání.
S veškerou úctou Divadelní dozorčí rada.

Oblečení. Pánové v uniformě: en parade. Pánové
v civilu: černé s frakem a bílou kravatou.

Jak jsme se dověděli, je pro zahajovací před-
stavení na programu: 1. Ouvertura od Beetho-
vena „Zur Weihe des Hauses“ (Zasvěcení domu).
2. Předehra ke Goetheho „Faustovi“. 3. Prolog,
napsaný panem ředitelem Näbem, přednesený
členem ansámblu. 4. „Netopýr“ ouvertura od Jo-
hanna Strausse. 5. „Husarská horečka“, veselohra
o čtyřech aktech od Kadelburga. Po slavnostním
představení se uskuteční slavnostní večer v sálu
hotelu „Geling“ (Praha). K tomu nebyly rozeslá-
ny pozvánky, večer je přístupný komukoliv, rov-
něž dámám.

20. 9. 1907
Ku ctěnému obyvatelstvu Jablonce n. N.
Významná událost pro dějiny města Jablonec n. N.

se uskuteční v sobotu 21. září. Toho dne dojde ke
slavnostnímu otevření jabloneckého městského
divadla.

Dílo pořízené z ryze německého obecného nad-
šení je důležitým mezníkem ve vývoji našeho
rozvíjejícího se německého města Jablonec n. N.
a skvoucím svědectvím obětavosti veškerého ně-
meckého obyvatelstva a dokladem součinnosti
všech rozhodujících činitelů.

Aby toto bylo v den otevření našeho chrámu
múzy veřejně vyjádřeno, vyzývá se na základě
usnesení městské rady ze 13. září t. r. ctěné oby-
vatelstvo, aby toho dne, tj. 21. září, byly domy
vyzdobeny vlajkami. Jablonec, 15. září 1907.
Městská rada.

21. 9. 1907
Významný den
Konečně nadešel onen velký den, ve který se

otevřou brány jabloneckého městského divadla
a prostory nového chrámu múz budou naplněny
slavnostně oděnou společností. Takových vzneše-

ných okamžiků není v lidském životě mnoho
a my, kteří budeme u toho, je můžeme šťastně hod-
notit. Sotva 13 let uplynulo od doby, kdy byl za-
ložen Divadelní spolek, a dnes již nádherná
stavba, o jejíž realizaci se velice zasloužil jme-
novitě pan bankovní ředitel Näbe, stojí.

K otevření divadla byl „nákladem slovutného
městského zastupitelstva“ vydán „Oslavný spis“
o 28 stranách, sepsaný odborným učitelem
a kronikářem Adolfem Liliem. Sešit byl prodá-
ván za 1 korunu.

Déle než deset let pak byli návštěvníci lákáni
i zlevněným vstupným. Tak byla sledována vyšší
návštěvnost i získávání nových návštěvnických
kruhů. V nastudování stálého jabloneckého an-
sámblu byla realizována představení slavných
klasiků. Jmenovat můžeme například Schillera,
Goetheho, Hauptmanna, Shakespeara, Hebbela
či Lessinga. Z operní tvorby dokázali jablonečtí
herci nastudovat náročná díla Wagnera, Mo-
zarta, Beethovena, Verdiho, Pucciniho a mnoha
dalších. Nezapomínalo se ale ani na místní au-
tory, k nimž se řadil třeba učitel a spisovatel
Adolf Wildner.

MĚSTSKÉ DIVADLO

17. 9. /pondělí/ 19 hodin (DB)
OTEVŘENÉ MANŽELSTVÍ
Studio Dva Praha
Hrají: K. Roden, J. Krausová, M. Roden
Brilantní komedie o věčném střetu mužského
a ženského principu. 

21. 9. /pátek/ 19 hodin
SLAVNOSTNÍ VEČER KE 100. VÝROČÍ
MĚSTSKÉHO DIVADLA 
VÍDEŇSKÁ KREV
Klasická opereta o třech jednáních. 
Účinkují sólisté, sbor, orchestr a balet Divadla
J. K. Tyla Plzeň.
Část vstupenek zadána pro město 
Jablonec nad Nisou.

22. 9. /sobota/ 19 hodin
SLAVNOSTNÍ VEČER KE 100. VÝROČÍ 
MĚSTSKÉHO DIVADLA 
MUŽ Z KRAJE LA MANCHA
Ars Iuvenum Liberec – Městské divadlo
Jablonec n. N. 
Muzikál.

23. 9. /neděle/ 14 hodin (RD – prémie)
PASÁČEK VEPŘŮ
Pohádka v nastudování 1. Neratovické divadelní
společnosti.

23. 9. /neděle/ 19 hodin
MUŽ Z KRAJE LA MANCHA
Ars Iuvenum Liberec – Městské divadlo
Jablonec n. N. Muzikál.

KOSTEL SV. ANNY
18. 9. /úterý/ 19 hodin
LUCIE BÍLÁ, PETR MALÁSEK, 
DPS VRABČÁCI

19. 9. /středa/ 19 hodin
IVO KAHÁNEK – klavír

20. 9. /čtvrtek/ 19 hodin
SLAVNOSTNÍ KONCERT KE 100. VÝROČÍ
MĚSTSKÉHO DIVADLA
SPS JANÁČEK A DPS VRABČÁCI

22. 9. /sobota/ 19 hodin (H)
SCHOLA GREGORIANA PRAGENSIS
Umělecký vedoucí David Erben.

VÝSTAVY

MĚSTSKÉ DIVADLO
100 LET DIVADLA
Expozice věnovaná minulosti, současnosti
a budoucnosti divadla.
Architektonické návrhy původní podoby
divadla a vítězné práce dětské výtvarné soutěže
„Moje divadlo“.
Výstava ve foyeru divadla přístupná v září
v době divadelních představení.

GALERIE N
úterý–pátek 13–17 hodin
6.–14. 9. 
MOJE DIVADLO
Výstava prací stejnojmenné výtvarné soutěže. 
Vernisáž 6. 9. v 17 hodin. 

EUROCENTRUM
pondělí–pátek 8–18 hodin
7. 9.–31. 10.
Z HISTORIE MĚSTSKÉHO DIVADLA
V JABLONCI NAD NISOU
Výstava reprodukcí archivních materiálů
ke 100. výročí otevření divadelní budovy.
Vernisáž 7. 9. v 17 hodin.

■ Kulturní pořady ke 100 letům divadla v Jablonci nad Nisou

Také během světové války se v Jablonci hrálo divadlo.
Program divadelní sezony 1942/43 nabízel operu Čarostřelec

od Carl Maria von Webera.

1911
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Při příležitosti letošních divadelních oslav
jsme oslovili čtyři z osobností, jež jsou spojené
s divadelní současností. Několik otázek jsme
položili Jaroslavě Syrovátkové a Pavlu Žu-
rovi, dvěma ředitelům, stojícím v čele divadla
od probíhající rekonstrukce až po současnost.
Dále jsme ptali dvou předsedů správní rady
Městského divadla – prvního, Jaroslava Ko-
čárka, a současného, Romana Gaala.

Jaroslava Syrovátková 
Asi bych do toho šla znovu
Když jste získala post manažerky přestavby

Městského divadla v Jablonci nad Nisou, na-
stoupila jste v podstatě do rozjetého vlaku.

Tehdy město velmi dobře zvážilo, že by ještě
před vlastním dokončením oprav měl stát u re-
konstrukce zástupce budoucího uživatele. A tak
jsem se na základě výběrového řízení stala ma-
nažerkou divadla. Mým úkolem bylo vyjadřo-
vat se k už schválenému projektu, vytvářet bu-
doucí záměr divadla. A právě tím, že jsem tady
byla už před otevřením divadla, se podařilo ještě
mnoho věcí v projektu chybějících dodělat.
Město mi umožnilo navštívit řadu jiných, po-
dobných divadel, které jsem si prohlédla, poho-
vořila s jejich řediteli i zaměstnanci a často
jsem zjistila, co bychom ještě u nás mohli do di-
vadelní budovy doplnit.

Kde jste ale pak vzala peníze na změny v již
rozběhnutém projektu se schváleným rozpoč-
tem?

Peníze nám samozřejmě chyběly, proto jsme
kromě žádosti o zvýšení rozpočtu začali shánět
peněžní i nepeněžní dary od sponzorů. Město
vypsalo sbírku a všechny dárce bez rozdílu
jsme s poděkováním zveřejňovali na stránkách
radničního zpravodaje. Pak jsem nastartovala
také prohlídky staveništěm. Probíhaly vždy
v pátek nebo sobotu a provedla jsem na tisíce
lidí. Na jejich vlastní nebezpečí! Všichni byli
nadšení, chtěli vidět, jak se to „jejich“ divadlo
mění. A musím říci, že byli velmi disciplinova-
ní. Ráda jsem dělala průvodce, vysvětlovala, jak
vypadá technika, co kde bude. Myslím, že právě
díky těmto prohlídkám lidé získávali k divadlu
specifický vztah. Od chvíle, kdy byl hotový
vnější plášť budovy, jsem trnula hrůzou, abych
jednou ráno nepřišla a nová omítka nebyla po-
značena nějakými malůvkami. Ale to se nikdy
nestalo. Myslím, že lidé vzali divadlo za svůj

majetek, a to děti, dospělí i pubertální mládež,
a svůj majetek si nikdo zpravidla neničí. Bylo to
v malém něco na způsob „národ sobě“. 

Jaký je to pocit pro ženu, když vstoupí do tak
obrovské budovy, z níž zbyly téměř jen obvodo-
vé zdi, jáma v zemi...

Já jsem se rozhodla, že budu divadlo řídit jako
manažer a ne jako divadelník. Jedna z otázek
v přijímacím řízení byla, zda jsem hrála diva-
dlo? Ano, nikdo to moc neví, ale i já jsem
opravdu hrála divadlo. Kdysi jsem ještě jako dítě
působila v jabloneckém amatérském souboru
J. K. Tyl, ale bylo to opravdu jen chvíli. Hrála
jsem na klavír, na kytaru, skládala písničky, ale
nikdy jsem nebyla žádný velký divadelník nebo
hudebník. Proto jsem tehdy divadlo uchopila
manažersky. Po určité době musím konstato-
vat, že jsem se docela trefila s organizačním
schématem a plánem činnosti, což se mi zdá
zajímavé. Po svém odchodu jsem si schválně ří-
kala – musím se teď podívat, zda to, co jsem za-
mýšlela, se skutečně v divadelním provozu dě-
je. A dá se říct, že ano. Pokud je člověk schopen
vžít se do nějakého nového prostředí a pokud je
manažer s cílem a schopností za ním jít, může
řídit podnik i vzdálený tomu, co dosud dělal –
například divadlo. Divadelní znalosti pak nese
na svých bedrech dobrý tým a ten jsem naštěstí
měla. 

Máte ze své práce v divadle i po letech dobrý
pocit?

Určitě. Díky tomu, že jsem s veřejností hodně
spolupracovala, měli k nám lidé důvěru a nosili
staré fotografie, které neměli k dispozici ani pa-
mátkáři. Některé materiály nám předali také
Němci, kteří odsud po válce odcházeli s váhově
omezeným zbytkem svého majetku, v němž ukrý-
vali i snímky budovy či staré divadelní programy.
Na základě všech těchto dokumentů se opravily
další nepřesnosti v projektu, jako například umís-
tění zrcadel v baru. Ta v projektu vůbec neby-
la. Z dobových fotografií se pak zjistilo, jaký byl
skutečně interiér, jak vypadaly jednotlivé pros-
céniové lóže a jakou podobu mělo hlediště. 

Kdybyste dostala opět podobnou nabídku stát
se manažerkou budovy v rekonstrukci – šla byste
do toho znovu?

Asi ano, protože jsem takový budovatel. Nej-
prve bych dokončila doktorát, který si teď dodě-
lávám, ale už bych rozhodně nikdy nepřipustila,
abych se ve stejné době i politicky angažovala. 

Pavel Žur
Jablonecký divák je velmi náročný

Jako ředitel jabloneckého divadla vstupujete
do své deváté sezóny. Když porovnáte tehdejší si-
tuaci s dneškem, co všechno se změnilo?

Především je čím dál těžší uspokojit náročného
jabloneckého diváka. Po rekonstrukci divadla
byl pochopitelně velký hlad po představeních,
a tak bylo stále vyprodáno. Dnes se musíme více
snažit a předkládat velmi atraktivní program.
Aby se nám to dařilo a my mohli do Jablonce
přilákat přední divadelní soubory i interprety,
je třeba přizvat ke spolupráci i další subjekty,
které by se na tak náročných projektech podí-
lely – jablonecké podnikatele a mecenáše. Jsem
rád, že se nám tímto způsobem daří skvěle pro-
pojit kulturní sféru s podnikatelskou. Ono platit
kulturu pouze z dotací města či státu už prostě
vzhledem k finanční náročnosti nejde. Jsme
městu nesmírně vděčni, že se dotacemi podílí
na krytí provozních nákladů divadla. Náš úkol
je vybírat představení, jež se svou kvalitou za-
platí.

Jaké další změny oproti prvním letům po otev-
ření divadla se objevily?

Především jsme rozšířili počet abonentních řad
na dvojnásobek – z původních čtyř na dnešních
osm. Divadlo před mým příchodem fungovalo
pouhého půl roku, takže práce mé předchůdkyně
spočívala především v dobrém nastartování chodu
a vytvoření optimálních podmínek pro další
zdárné fungování. Tady je myslím na místě podě-
kovat všem, kdo se zasloužili o zásadní rekon-
strukci této krásné budovy. 

Jakou máte filozofii při tvorbě repertoáru?
Jedna věc je dobrý úmysl, druhá zájem diváka.

Proto i skladba pořadů musí být velmi vyváže-
ná. Například původní vize – vytvořit abonentní
řadu „náročné divadlo“ – se ukázala jako fi-
nančně příliš náročná, proto jsme hledali jiné
cesty a vhodné kombinace. Nakonec se povedlo
vytvořit vedle atraktivní řady pražských před-
stavení i řadu zajímavých inscenací menších či
oblastních divadel. Velmi šťastným řešením se
ukázala kombinovaná nabídka ve skupině ND,
kde divák může kromě klasické činohry vidět
také operu či balet. Osobně jsem velmi rád, že
se daří, a to je podle mě velmi důležité, udržo-
vat i zájem nejmladší generace, jíž je určena
pohádková řada pro rodiče s dětmi a abonentní
skupina pro studenty. 

Kromě tvorby repertoáru se v divadle věnujete
také dalším projektům. 

Ano, jako nadstandardní doplněk večerních
pořadů nabízíme zajímavé výstavy ve foyer di-
vadla. Kromě zdejších výtvarníků se v posled-
ních letech snažíme zaměřit na malující herce
a muzikanty, a tak namátkou připomenu Jiřího
Stivína či Emmu Srncovou. Za svůj největší ús-
pěch však považuji to, že v kostele sv. Anny, který
je od loňského září pod naší správou, zreali-
zujeme výstavu předního sklářského výtvarníka
a světově známého designéra Bořka Šípka.

Mají k tomu co říci...
foto Jiří Jiroutek
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Kam by kroky divadla měly směřovat dál?
Jaké jsou vaše plány?

Předně se chceme důstojně zhostit oslav stého
výročí založení divadla, ke kterým jsme připra-
vili kombinovaný program složený z divadla,
opery, řady koncertů a dalších aktivit, včetně
několika doprovodných výstav prezentujících
historii divadla, obrazy herečky Blanky Boh-
danové či výsledky výtvarné soutěže žáků míst-
ních škol. A do budoucna? Protože nemáme stálý
soubor, a tím jsme skvělou alternativou nabídky
libereckého Divadla F. X. Šaldy, snažíme se nabí-
zet zajímavé projekty amatérské scény – sborový
zpěv, tanec a další umělecké žánry. V nejbližší
době u nás dostane prostor špičkový amatérský
divadelní soubor Ars Iuvenum. V budoucnu
pak doufám v co nejširší žánrové pokrytí
a možnost prezentace všech mimořádných
uměleckých forem profesionální i amatérské
úrovně.

Jaroslav Kočárek
Rád na tu dobu vzpomínám

V době přestavby i v prvních letech obnovené
činnosti Městského divadla stál v čele správní
rady jablonecký podnikatel Jaroslav Kočárek.
S milovníkem jazzu, opery a lesního ticha jsem
usedla na terase jeho domova a zeptala se: Jak
vzpomínáte na léta, kdy jste byl předsedou
správní rady divadla, které mělo v podstatě jen
obvodové zdi? 

Opravdu hezky. Doba rekonstrukce, po otev-
ření pak dalších krásných divadelně-společen-
ských pět let. Vzpomínám, jak jsme hledali, tá-
pali, dohadovali se – všichni, kdo jsme byli ve
správní radě. Nikdo nevěděl, jaký statut by di-
vadlo mělo mít, pak Soňa Paukrtová (tehdy
místostarostka Jablonce a členka správní rady
– pozn. aut.) s Miroslavou Rýžakovou někde ob-
jevily v té době ještě málo používaný formát o-
becně prospěšné společnosti, kterého jsme se
chopili a zkusili uplatnit na „naše“ divadlo.
Plánovali jsme jeho budoucí činnost, vymýšleli
jak a co zlepšit. Seděli jsme v radniční zasedačce
bez ohledu na běžící hodiny a často utíkali
v poslední chvíli, abychom nezůstali v budově
zavření přes noc. Na jednání správní rady jsme
se těšili, všichni bez rozdílu, vypínali své mo-
bilní telefony a nešetřili energií, nápady a ča-
sem. Byla to hezká a neopakovatelná léta. 

Myslíte si, že byste udělali teď něco jinak?
Nevím. Když jsme chystali otevření divadla,

snažili jsme se možná postavit dramaturgii pro
trochu náročnějšího diváka. Vždycky jsem měl
představu, že divadlo je pilíř kultury a společen-
ského života ve městě, proto jsem nutil i všechny
ostatní k zamyšlení nad tím, že divadlo má lidi
především obohacovat. A to ve všech směrech.
Nikdy jsem nebyl přítelem toho, aby v divadle
probíhaly čistě komerční záležitosti, jako třeba
pronájem pro natáčení pořadů komerční televi-
ze. To mi prostě bylo vždycky proti srsti. 

Je pravda, že já osobně jsem zatížený spíše na
operu, proto jsme hlavně na ni s manželkou v Jab-
lonci vždy chodívali. Ale nepohrdli jsme ani dob-
rou operetou. Pokud jsme šli na činohru, tak
nám tam ve finále ta muzika nakonec chyběla.
Každému dobrému a kultivovanému prostředí
– i městu – je jasné, že kultura stojí nemalé pení-
ze, kterých je a bude vždycky málo. Ale myslím
si, že finanční objem, který jsme dostávali, nám
dával šanci udržet divadlo na určité úrovni.

V době, kdy jste stál v čele správní rady, obje-
vily se v Jablonci třetí premiéry liberecké opery? 

No ano, když bylo jablonecké divadlo zavřené,
jezdili jsme se ženou hodně do toho libereckého
a stali jsme se milovníky jeho operního souboru.
Proto mě napadlo, že by mohlo být hezké přitáh-
nout slavnostní atmosféru premiérového předsta-
vení do Jablonce. Navrhl jsem to správní radě
a byl jsem jí pověřen, abych začal o této možnosti
jednat s tehdejším ředitelem Divadla F. X. Šaldy
panem Harvánkem. Ale právě on vše pochopil
trochu jinak, a to, dle mého mínění, projektu
trochu ublížilo. On si totiž myslel, že jablonecké
divadlo se stane jaksi další scénou toho liberec-
kého. Což jsme v žádném případě nehodlali při-
pustit. Mně šlo tehdy o to, aby se v Jablonci jednou
měsíčně odehrálo velké operní představení. Na-
konec jsme se dohodli s tehdejším náměstkem
ředitele libereckého divadla a šéfem opery pa-
nem Dáňou (současným ředitelem DFXŠ – po-
zn. aut.) na té třetí premiéře jejich operních na-
studování. Myslím, že to bylo tehdy moc pěkné,
divadlo bylo naplněné do posledního místa
a mělo to takovou velmi slavnostní atmosféru.
A tehdy jsem byl pyšný na Jablonečany – jaké
je to skvělé publikum. Do budoucna jsme plá-
novali ještě premiéry činohry a baletu. Ale to už
jsem v době mého působení v radě nestihl.

Roman Gaal 
V divadle si dobíjím baterie

Současným předsedou správní rady Městského
divadla v Jablonci je Roman Gaal. Zajímalo nás,
jaký je jeho vztah k divadlu a kultuře obecně. 

Kulturu vnímám jako velice důležitou sou-
část mého života. Nejedná se o pouhou aktivitu
v rámci využití volného času, vnímám ji jako
prvek umožňující mi velice efektivně „dobíjet
baterky“. U divadla obzvlášť je skvělý kontakt
mezi divákem a hercem, kdy je člověk vtažen
do děje a získává tak nezapomenutelné zážitky,
které u televize nenajde. Přednost dávám čino-

hře – nejlépe komedii, ale rád shlédnu i drama.
Neznamená to však, že nechodím na opery
a operety a že by mě tento žánr nebavil! Do di-
vadla zajdu s oblibou na cokoli dobrého, ale vadí
mi, když mi někdo ruší můj kulturní zážitek
v hledišti svým nepřiměřeným chováním.

Jste předsedou správní rady, jakým směrem by
se během jejího funkčního období mělo divadlo
ubírat? Jaké jsou vaše vize a cíle?

Městské divadlo v Jablonci nad Nisou má již
velmi kvalitní, divácky prověřenou programo-
vou skladbu. Na prknech zdejšího jeviště se pra-
videlně objevují umělci velice zvučných jmen
účinkující pouze na několika místech republiky.
Naší vizí je udržet a rozvinout současnou pro-
gramovou skladbu, pokračovat v náročných pro-
jektech, jakými jsou například předvánoční kon-
certy a mimořádné akce v průběhu roku mimo
běžné předplatné, představovat divákovi další
atraktivní umělce. A samozřejmě poskytnout
obecenstvu co nejlepší servis, aby se celkově cí-
tilo v Městském divadle příjemně a odcházelo po
všech stránkách maximálně spokojeno. Chceme
i pokračovat v tradici reprezentačních plesů
v divadle. Rád bych, aby se nám podařilo připra-
vit i nějaký divácky zajímavý letní program pro
prázdninové měsíce, jenž by oslovil jak Jablo-
nečany, tak návštěvníky města. Do kulturního
dění v Městském divadle je třeba také vhodně
zakomponovat i program v kostele svaté Anny.

Čím je podle vás jablonecké divadlo zvláštní,
čím si vás získalo? Změnil byste v jeho práci něco? 

Jablonecké divadlo je zvláštní především svojí
programovou atraktivitou přitahující diváky ne-
jen z Jablonecka, ale i z celé republiky. Díky cit-
livé rekonstrukci má pro diváka zvláštní kouzlo
a vytváří příjemnou atmosféru. Na to, čím si mě
získalo, jsem již odpověděl v předchozích otáz-
kách. Doplnil bych jen, že i lidmi, kteří jej řídí, pra-
cují v něm a v neposlední řadě i kolegy ze správní
rady. Cením si všech obětavých lidí a sponzorů,
kteří vykonali a vykonávají mnoho ve prospěch
našeho divadla. Myslím si, možná na rozdíl od
mnohých, že je určitou výhodou absence vlastní
scény. Právě tento fakt umožňuje realizovat pest-
rost programové nabídky a také vyrovnané hospo-
daření divadla, jež pak nezatěžuje nezdravě
městský rozpočet. Potenciál ke zlepšení však vidím
ještě v programové nabídce pro letní měsíce. 

Připravili Jana Fričová, Otokar Simm 
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