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Nedělní představení ukončilo pátý ročník divadelního festivalu.  
 

 
Občanské sdružení „BESEDA“ Val ve spolupráci s MAS POHODA venkova 

pořádají již pátým rokem festivalovou přehlídku divadel pod názvem Divadelní 
POHODA. Jedná se vždy o sérii 4–6 divadelních představení, specifickou 
záležitostí festivalu je to, že se jedná o venkovní vystoupení v Přírodním divadle 
Val, kde má nejen tzv. amatérské divadlo více jak šedesátiletou tradici. 

 
Tuto neděli přehlídku zakončil DS F.A. Šubert, o.s. z Dobrušky představením 

Ženy pana Voka. Představení s lákavým titulem a konečně letní počasí bylo 
příslibem vysoké návštěvnosti, což se také potvrdilo. 

 
„Mám radost, že divadelníci z blízkého i vzdálenějšího okolí se rádi            

do Přírodního divadla Val vracejí. Ono není vždy úplně příjemné hrát některé 
inscenace venku, ale Vokovi to naopak pod širým nebem dosti slušelo“ , řekl 
Luboš Řehák, předseda MAS POHODA venkova a člen valské Besedy. 

 
Historicky zde nejčastěji vystupují „Čápovci“ či „Šubrťáci“ z Dobrušky a 

Divadlo Kodym Opočno, kde mohou diváci fandit svým přátelům – hercům 
z regionu. V poslední době Přírodní divadlo Val však uvítalo soubory i z Bystrého, 
Ústí nad Orlicí, Králík, Lipky, Vrchlabí, Police nad Metují atd. Letos poprvé zde 
hostovali herci z Lanškrouna a Meziměstí. 

„Představení meziměstského DS J.K. Tyla Klíče na neděli patřilo k těm 
nejlepším, bohužel návštěvnost právě tohoto představení letos ovlivnilo počasí. 
Byla by škoda toto představení nevidět v našem regionu ještě jednou, a proto se 
můžeme těšit na podzimní přehlídku v Opočně“ , dodal předseda Luboš Řehák. 

 
Vliv počasí na návštěvnost představení bylo vždy problémem. OS BESEDA 

Val tuto záležitost vyřešilo již před šesti lety, kdy díky dotaci z Programu LEADER 
ČR prostřednictvím MAS POHODA venkova zakoupilo zastřešení pro herce i 
diváky. Dnes se tedy vždy řeší pouze „suchá“ či „mokrá“ varianta představení. 

 
Divadelní POHODU lze navštívit i na facebooku, bohatá fotodokumentace 

je umístěna na www.beseda-val.rajce.net … prostě na rajčeti. 
 
Skalním příznivcům můžeme prozradit, že festival Divadelní 

POHODA 2013 se bude konat ve dnech 26.5.–16.6. 2013, tedy vždy 
v neděli ve dvě ! 
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Klíče na neděli 
 
 



 
 

 
 

 
Ženy pana Voka … 

   
… v Přírodním divadle Val.                                                    Buďte v POHODĚ !!!                            


