
Na divadelních prknech? Ne, herci hráli ve zřícenině
První ročník festivalu přilákal hodně diváků, organizátoři chtějí stavět na tradici potštejnského ochotnického herectví
BARBORA ZEMANOVÁ

Potštejn – Nejen do diva-
dla, ale i na zříceninu hradu
se dá vyrazit za kulturou. Ja-
ko o víkendu v Potštejně.

Konal se tu totiž první roč-
ník divadelního festivalu, kte-
rý měl nejen pobavit návštěv-
níky, ale také poukázat na his-
torii ochotničení v této obci.

Za jeho organizací stál On-
dřej Sedláček, principál
Ochotnicko-čtenářské besedy
Orlice – Obrozených potš-
tejnských amatérských her-
ců, kteří staví na dlouholeté
tradici.

Vybrali si všichni
„Festival jsem koncipoval ja-
ko otevřený a multižánrový.
Vzhledem k tomu, že šlo o ak-
ci, u které byl předpoklad
pestré skladby návštěvníků –
jak turistů, rodin s dětmi, tak
obyvatel Potštejna a místních
chalupářů, snažil jsem se po-
stavit program z výrazně od-
lišných her, témat a provede-
ní, aby si každý mohl vy-
brat,“ popisuje dramaturgii.

Neobvyklým představením
bylo scénické čtení, které di-

váky přeneslo do života slav-
né francouzské herečky Sa-
rah Bernhard.

„Bylo to opravdu velmi za-
jímavé a zvláštní. Velmi mě
to zaujalo a představení se mi
líbilo,“ prozradila návštěvni-
ce festivalu Julie Javůrková
z Kostelce nad Orlicí.

Na hradě bylo rušno. Na
každé představení přišlo ko-
lem sto dvaceti lidí.

Déšť je nezastavil
Komplikací byla dešťová pře-
háňka, která přišla pět minut
před začátkem jedné hry.

„Ale i tohle jsme zvládli,“ ří-
ká Ondřej Sedláček.

„Vypadalo to, že už hrát
nebudeme, ale nakonec déšť
ustal a přišlo i dost lidí,“ hod-
notí Petr Barvínek, předsta-
vitel hlavní role v inscenaci
Tři rudá brkna náčelníka
Vševěda, se kterou na festi-

val přijel vamberecký ochot-
nický soubor Zdobničan.

Netradiční místo podle or-
ganizátora festivalu Ondřeje
Sedláčka divadlu prospělo.
„Na hradě je jedinečná atmo-
sféra a také akustika,“ vy-
světluje.

To potvrzuje i Petr Barví-

nek, kterému se na festivalu
hrálo dobře a v příštím roce
by se rád vrátil.

„Hráli jsme u kaple a pro-
středí bylo opravdu neob-
vyklé. Překvapilo mě také,
kolik lidí na představení při-
šlo,“ dodává vamberecký
ochotník.

Festival
Divadelní Potštejn
Festival trval čtyři dny, vystou-
pilo na něm pět souborů a za-
hrálo šest představení.

Přijeli například herci z Helvíko-
vic, Vamberka, Hořovic či lout-
kové divadlo Maminy z Jaro-
měře. Vystoupili také potštejnští
ochotníci s kusem 2 až 3 doby a
pohádkou.

Program byl rozdělen na před-
stavení pro děti a pro dospělé.
Hostem byl i zpívající právník Ivo
Jahelka.

Organizátor festivalu Ondřej
Sedláček by rád založil novou
tradici. Diváci se podle něj mo-
hou těšit na další ročník.

PRVNÍ ROČNÍK čtyřdenního festivalu Divadelní Potštejn se konal na zřícenině hradu. Navštívilo ho mnoho diváků a zhlédli jak pohádky, tak
představení pro dospělé. Neobvyklé místo dodalo inscenacím zajímavou atmosféru a také akustiku. Foto: Ondřej Sedláček

DOČTETE SE V DALŠÍCH DNECH
Které obci z Rychnovska se podařilo zabodovat v letošním ročníku soutě-
že Vesnice roku a čím si získala sympatie poroty?
Jak pokračuje záchrana jednoho z osiřelých kostelů v Orlických horách?
Dočtete se to v dalších vydáních Rychnovského deníku.

Rychnovský deník bude v srpnu plný hudby,
přinese nový seriál o regionálních kapelách
Rychnovsko – Srpen s Dení-
kem se ponese v rytmech hud-
by. Pokud máte kapelu a chce-
te se pochlubit svými úspěchy
či prozradit veřejnosti, co no-
vého chystáte a plánujete,
ozvěte se redakci Rychnov-
ského deníku na adresu bar-
bora.zemanova@denik.cz.
Připojte také, co vás na hudbě
baví a proč se jí věnujete. Při-
pravujeme seriál o hudebních
uskupeních v okrese a i pří-
běh vaší kapely se může obje-
vit na stránkách novin. Ať už
hrajete rock, country, funky či metal, podělte se s ostatními o
své zážitky z vystoupení či zkoušek a o své další plány do bu-
doucna. (zem)

Doudleby lákají na nové přírodovědné muzeum
DANA EHLOVÁ

Doudleby n. O. – Galerie vý-
tvarného umění, přírodověd-
né muzeum a expozice kočár-
ků a panenek – to vše takzvaně
pod jednou střechou bylo na
přelomu června a července
zpřístupněno v krásných pro-
storách zrekonstruované sýp-
ky v areálu zámku v Doudle-
bách nad Orlicí.

Majitelé tohoto renesanční-
ho skvostu známého přede-
vším sgrafitovou výzdobou
všech průčelí tak v letošní tu-
ristické sezóně výrazně rozší-
řili nabídku, kterou chtějí „za-
sáhnout“ mnohem větší spek-
trum návštěvníků.

Přibyly expozice
K již tradičním lákadlům –
vzácným zámeckým interié-
rům, udržovanému parku s
přilehlou oborou i Babiččinu
dvorečku s domácím zvířec-
tvem – tedy přibyly zcela nové
expozice v nově přístupných
historických prostorách.

V prvním nadzemním pod-
laží sýpky, která se nachází
vlevo od zámeckého parku,
jsou vystaveny kočárky a pa-
nenky a druhá polovina se sta-
ne rájem, kde najdou poučení
milovníci přírody – ryby, ptá-
ci, savci, ale i hmyz, láčkovci
nebo minerály jsou zde vysta-
veny v opravdu velkém množ-

ství.
„Samozřejmě bych chtěl tu-

to sbírku postupně rozšiřovat.
Počítám s tím, že to jednou bu-
de největší soukromé přírodo-
vědné muzeum v naší zemi,“
říká Petr Dujka, syn majitelky
zámku. I pro něj samotného
jsou některé části sbírky, kte-
rou zakoupil před dvěma lety,
zdrojem vědomostí.

Chce se vše naučit
„V současné chvíli vůbec ne-
rozumím láčkovcům nebo čle-
novcům. Mám skluz, takže se
budu muset všechno naučit.
Když už jsem zakoupil příro-
dovědnou sbírku, tak bych měl
všechno znát,“ přiznává. Věří
zároveň, že v budoucnu přilá-
ká přírodovědné muzeum do
Doudleb také školy.

O patro výš se mohou cítit
jako doma příznivci výtvar-
ného umění. Nová galerie se
postupně zaplňuje obrazy, fo-
tografiemi, ale i sochami a
plastikami autorů z Čech, Mo-
ravy a Slovenska.

Většina z nich se jistě zú-
častní Doudlebského plenéru
ve dnech 29. srpna až 1. září. A
to včetně slavnostní vernisáže
s kulturním programem a pre-
zentací děl během akce vytvo-
řených.

Co je na zámku
nového

V budově bývalé sýpky vzniklo
přírodovědné muzeum, které má
ambici stát se největším sou-
kromým muzeem tohoto typu.

Část sýpky ukrývá expozici pa-
nenek a kočárků.

V prostorné historické budově se
nachází ještě galerie současné-
ho výtvarného umění.

Ve sledovaných bazénech je
voda dobrá. Jinde hrozí obtíže

Dokončení ze strany 1
Hygienici ale upozorňují, že možných rizik není málo. „Ja-

kost vody v koupalištích ve volné přírodě je velmi zranitelná a
závisí na celé řadě faktorů, jako počasí, množství srážek, pově-
trnostní podmínky, počet koupajících se, ukázněnost možných
znečišťovatelů a podobně. Nejčastějším onemocněním při kou-
pání ve znečištěné vodě jsou střevní a žaludeční potíže, dále
různá horečnatá onemocnění, kožní problémy nebo zánětlivá
onemocnění pokožky a sliznic uší a očí,“ dodala Veronika Krej-
čí z krajské hygieny.

O tom, že voda není úplně v pořádku, přitom svědčí celá řada
příznaků. Jsou jimi snížená průhlednost, zápach vody, nety-
pická barva, výskyt pěny, viditelné znečištění přírodního i ne-
přírodního původu, přítomnost vodního květu sinic, což je ze-
lená kaše podobná drobnému jehličí nebo krupici, olejový film
na hladině nebo třeba výskyt uhynulých ryb.

V celém kraji je ale zatím situace srovnatelná s předchozími
lety. Ke zhoršení kvality vody obvykle dochází až v druhé půlce
koupací sezony. Někdy ale vydrží voda i v přírodních koupališ-
tích bez větších omezení po celou koupací sezónu.


