VÝROČÍ OCHOTNICKÉHO DIVADLA V TATOBITECH
1867 – 2007
„Vícekrát vznikla myšlenka ta,zřídit u nás ochotnické divadlo.Pokaždé však upustilo se
od toho,anto se v cestu náramné překážky kladly.V jiných obcích přispívá na to obyčejně
obec,což u nás k pomyšlení nebylo,anto můžeme směle tvrdit ,že veškeré občanstvo té
věci nerozumělo a proto také proti ni bylo.Roku 1867 utvořil se na podnět pana Josefa
Brunclíka,řídícího učitele,pana Josefa Drahoňovského,rolníka a pana Václava
Janusa,rolníka,spolek divadelních ochotníků.“Tak začíná kronika divadelních ochotníků
v Tatobitech z roku 1867.Přes všechny překážky,které se jim v cestu stavěly,uvedli ochotníci
26.prosince 1867 na sále Františka Ducháčka (od roku 1890 hostinec Čeňka Studničky
čp.78)veselohru J.B.Moliéra :Bezúmyslný lékař .Příjem byl 17 zlatých a 94 krejcarů z kterého
ochotníci přispěli též na školní tabulky ve výši 1 zl.26 kr.V roce 1883 je jeviště umístěno do
hostince Františka Drozna (U Čepelíků čp.6).Pak jeviště ochotníci přestěhovali do dalšího
tatobitského hostince Jana Šantrocha (U Sehnalů čp.27) kde zůstalo až do roku 1893 kdy se vrátilo
opět již k Čeňku Studničkovi,který Ducháčkův hostinec koupil.
Něco k Mikuláši !
V seznamu členů hereckého souboru nacházíme i jméno Boženy Brunclíkové ,dcery řídícího
učitele a zakladatele divadla.Byla jednou z deseti dětí .Provdala se za Ladislava Kasana
v Tatobitech. Její matka se dožila sta let a paní Boženě chybělo do stovky pět měsíců.V roce 1958
ji navštívil v Tatobitech sběratel podkrkonošských písní a tanců pan Pavel Kočí :
“Když jsem paní Kasanovou vyhledal v domku Na kopečku,točily se ve světnici kruhy,na nichž se
korále brousily.U Kasanů v rodině bylo kdysi deset dětí.Měla se tedy hospodyně dost co
otáčet.Přesto si paní Božena Kasanová našla čas pro hraní divadla s ochotníky v Tatobitech.Bývala
prý velmi oblíbenou herečkou,protože uměla při hře improvizovat a bavila tím obecenstvo i své
spoluhráče.Není tedy divu,že právě u ní jsem slyšel jednu z nejveselejších písní.“
Nesla bába čerta v nůši,
by se jí staral o duši.

Pane čerte to je málo,
to by za štrapac nestálo.

Starý bábě pokoj nedal,
v nůši pořád poskakoval.

Tak si ,bábo,sedni sama
a pojedeš jako dáma.

Pane čerte,co mi dáte,
že tak o mou duši(nůši) dbáte.

Když do nůše nasedala,
cudně sukýnku zvedala.

Dám ti, bábo, pytel mouru,
koště,k tomu pár kocourů.

Jak se bába ale lekla,
když s ní čert ulít do pekla.

Božena Kasanová ,nar.1860
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Divadelní soubor v Tatobitech zve srdečně všechny své členy a spolupracující
veřejnost na
SLAVNOSTNÍ SCHŮZI
K 140.VÝROČÍ ZALOŽENÍ OCHOTNICKÉHO DIVADLA
Restaurace U Studničků v pátek 14.prosince 2007 v 19 hodin .

