Historie lesního divadla v Nýrsku

Ochotnické soubory hrály divadlo v Nýrsku již po roce 1850 v místních hostincích. Po roce 1920
se objevila mezi obyvateli městečka myšlenka na vybudování divadla v přírodním prostředí. Tuto
snahu podpořilo zdařilé představení Schillerových Loupežníků provedené v roce 1925 nad
městem u zříceniny hradu Pajrek.
Nýrsko mělo tehdy pověst městečka uprostřed šumavské přírody, kde se dařilo turistickému
ruchu. Místní obyvatelé tedy oprávněně očekávali příliv dalších hostů.
V roce 1933 započaly práce na výstavbě Lesního divadla v Nýrsku. Velký podíl na vybudování
přírodního divadla měli pánové: Hans Multerer, Hans Watzlik, Josef Blau a další. Na stavbu
přispívali místní četné spolky i podnikatelé. Obec tehdy bezplatně na deset let přenechala
divadelnímu spolku území zrušeného lomu U vysokého kamene. Po několika rozšiřováních
dosáhla kapacita hlediště 1050 míst.
Premiéra Lesního divadla se konala 23.9.1934. Byla sehrána hra od pana Josefa Blaua
„Králováci“. V divadle hráli němečtí ochotníci hry německých autorů, původem především ze
Šumavy. Hrála se zde i díla českých autorů, které dotovala Česká osvětová komise. Např.
Hubička a Prodaná nevěsta (Bedřich Smetana).
Po roce 1945 na divadelní tradici německých ochotníků navázali čeští ochotníci. TJ Sokol a
spolek divadelních ochotníků J.K.Tyl. Tehdy čítaly soubory asi 120 členů.
S nýrskými
ochotníky v divadle vystupovali i proslulí herci z Národního divadla Praha, např. Zdeněk
Štěpánek a Jaroslav Vojta a další. Do šedesátých let minulého století zde bylo odehráno cca 90
divadelních her.
Činnost spolků byla tlumena komunistickým režimem a sama jejich existence byla direktivně
ukončována. Koncem šedesátých let divadlo osiřelo na dlouhá desetiletí a nic nenasvědčovalo
tomu, že jeho tradice bude opět vzkříšena. Objekt byl devastován. V devadesátých letech byl
objekt částečně opraven jedním z tehdejších majitelů k účelu rekreace.

V roce 2008 divadlo zakoupili Petr a Marek Maškovi. Noví majitelé objekt v krátké době uvedli
do stavu, aby bylo možno 31.8.2008 odehrát první ochotnické představení. V roce 2009
divadelní sezóna Lesního divadla Nýrsko nabídla divákům již 10 divadelních představení
v podání ochotnických souborů ze širokého okolí. Noví majitelé uvedli v objektu do provozu
restauraci a letní kino. Rok 2009 mohou majitelé hodnotit právem jako velmi úspěšný. První
představení sezóny navštívilo 650 diváků. Další představení v průměru 400 diváků. V září i přes
nepřízeň počasí navštívilo poslední reprízované představení 250 diváků.
Dnešní Lesní divadlo Nýrsko má kapacitu hlediště pro sedící 400 míst. Objekt je v provozu od
května do září.
V říjnu roku 2009 byl založen z aktivity majitelů divadelní soubor Lesní divadlo Nýrsko. Svoji
první hru tento soubor uvede v červenci v roce 2010.
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