
Netradiční pohled se naskytl
těm, kteří zavítali v pondělí ve-
čer do nádražní restaurace v Ústí
nad Orlicí. Hrálo se tam předsta-
vení Moskva – Petušky v podání
Národního divadla moravsko-
slezského. 

Vše se dělo na podporu zacho-
vání dosavadní funkce historické
budovy nádraží, které v minulos-
ti hrozila demolice. Nyní se uva-
žuje o stavbě nádraží nového, tím
by případně opuštěná historická
budova nejpíše zchátrala. Re-
staurace byla plná, podívat se
přišly desítky lidí. 

„Činohra svou kultovní insce-
naci o alkoholicích ve vlaku a na
nádraží kdesi v Rusku sehrála
v nádražní restauraci na podporu
zdejšího nádraží,“ řekla Kateřina
Ondřejková z Národního divadla
moravskoslezského. 

Představení zpracovává nove-

lu ruského autora Venedikta Je-
rofejeva. Bylo vyhlášeno nejlep-
ší inscenací na Festivalu divadel
Moravy a Slezska a Divadelní
noviny je označily za úspěch mě-
síce. 

Nejlépe vyznívá právě v nedi-
vadelních prostorách. Nápad
podpořit nádraží v Ústí nad Orli-
cí inicioval scénograf inscenace
David Bazika. 

Orlickoústeckému nádraží hro-
zila demolice, nyní se mluví
o stavbě nového nádraží. V době,
kdy se uvažovalo o zboření bu-
dovy, vzniklo občanské sdružení
Nádraží nedáme!, jehož členy
jsou kromě odborníků na archi-
tekturu a ochranu památek napří-
klad režisérka Olga Sommerová,
která stejně jako například mís-
topředsedkyně Poslanecké sně-
movny Kateřina Klasnová (VV)
pondělní představení zhlédla. 

Nádraží v Ústí nad Orlicí z ro-
ku 1874 patří k nejstarším sta-
ničním budovám v Česku. Od lé-
ta 2010 je kulturní památkou.
Správa železniční dopravní cesty
v letech 2007–2009 uvažovala
o zbourání budovy. 

Až na základě petice s více než
16 000 signatáři byla demolice
odvrácena. Nyní chce Správa že-
lezniční dopravní cesty v blíz-
kosti vybudovat novou nádražní
budovu, čímž by historické ná-
draží přišlo o svou funkci. 

Občanské sdružení Nádraží
nedáme! se obává, že by histo-
rická budova začala chátrat a na-
konec by byla stejně zbořena.

Národní divadlo moravskoslez-
ské sehrálo na nádraží v Ústí nad
Orlicí inscenaci Moskva – Petuš-
ky na podporu zachování histo-
rické nádražní budovy.

Na nádraží v Ústí se hrálo
divadlo na podporu budovy
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