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23. - 27. srpna 2011
Fe tivalovy vece niks r

Do tøinácti a ještì dál!
Tøi vìci mi dokáží udìlat radost. 
Slunce, volnost a kultura. O ty první 
dvì zaèínám být pomalu, ale jistì 
ochuzována, jelikož žezlo vlády 
pøejímá tiše se plížící podzim. Na 
každou bolístku však existuje lék. Ten 
mùj se podává jednou dennì, po celý 
týden, a to v podobì kulturních 
divadelních tabletek. Není sladšího 
medikamentu, než-li jsou Divadelní 
Luhaèovice! Pokud jste povìrèiví, 
tøikrát pøed sebe plivnìte a tøikrát si 
poklepejte na zub, ale vìøím, že ona 
nechvalnì známá tøináctka nebude 
mít na letošní prùbìh pražádný vliv. 
Jak by také mohla, když nad námi drží 
o c h r a n n o u  r u k u  B o ž i d a r a  
Turzonovová, kterou sama Múza 
políbila na èelo? Ovšem pøiznávám, 
že  z Èapkovy hry Vìc Makropulos 
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mám respekt nejen proto, že je 
dílem èeského velikána, ale i proto, 
že se jedná o dílo nároèné. Herci z 
Klicperova divadla v Hradci 
Králové pod taktovkou režisérky 
Vìry Herajtové jistì vložili do 
pøedstavení kus duše. Náš první 
spoleèný úterní veèer tudíž urèitì 
dopadne dobøe. Ve støedu se spolu s 
Davidem Prachaøem a Emilem 
Viklickým ponoøíme do svìta 
pocitù a nálad, zapsaných do notové 
partitury – jednoduše do svìta 
hudby. Ètvrtek bude ve znamení 
klasiky s pøíchutí francouzského 
šarmu. Brnìnský Buranteatr nám 
totiž ukáže novou tváø Moliérova 
Misantropa. Bùh masakru odhalí 
svou sílu rozpoutanou  Igorem 
Stránským a jeho ansámblem v 

pátek. V posledním sobotním veèeru 
ukonèíme svou pou� opìt  s  
brnìnským spolkem èerstvých 
absolventù JAMU, kteøí nám 
pøedvedou své nadání, talent a novì 
nabyté  zkušenosti ve høe Trùn pro 
královny.
Pomyslnou tøešnièkou na dortu se i 
letos stávají doprovodné programy. 
Ètvrteèní beseda s MUDr. Janem 
Cimickým zapoène nostalgickou  
vìtou „Jak jsem je znal“. V pátek nám 
dovolí vstoupit do svého nitra 
kmotøièka Božidara Turzonovová a 
prezident festivalu  Miloslav 
Mejzlík.Takže nádech, pøipravit ke 
startu, pozor... Do tøinácti a ještì 
dál!

Lucie Vlková, studentka SOŠ 
Luhaèovice

Ohlédnutí...

zleva: Mgr. Lubor Èernobila (øeditel festivalu Divadelní Luhaèovice), PhDr. Karel Milièka 
(øeditel SOŠ Luhaèovice), Miloslav Mejzlík (prezident festivalu Divadelní Luhaèovice)
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Vec Makropulos

Klicperovo divadlo, Hradec Králové
Klicperovo divadlo v Hradci Králové bylo poprvé 
otevøeno v roce 1885, ale profesionálním se soubor 
stal až v roce 1949. Nejvìtších úspìchù dosáhl po 
pøevratu v roce 1989. Od této doby se celý areál 
Klicperova divadla promìnil k nepoznání a od roku 
2007 se divadlo stalo pøirozeným kulturním 
cen t rem Hradce  Krá lové  -  met ropole  
severovýchodních Èech.

Divadlo bylo také ètyøikrát jmenováno Divadlem roku Èeské 
republiky, a to na základì prestižní ankety Nadace Alfreda 
Radoka. Klicperovo divadlo je každoroènì hlavním poøadatelem 
festivalù Divadlo evropských regionù a Èekání na Václava 
(festival velkých malých divadel). Toto divadlo také èasto jezdí 
za svými diváky nejenom v královehradeckém kraji, ale po celé 
Èeské republice a rovnìž reprezentuje své mìsto i èeskou 
divadelní kulturu v zahranièí. Tento rok pøedvede své umìní na 
DIVADELNÍCH LUHAÈOVICÍCH 2011.

Lucie Vaculová, studentka SOŠ Luhaèovice
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Klicperova divadla

Nakonec nikdo nechce žít vìènì

Karel Èapek, nesmírný pacifista a 
pøedevším ryzí humanista, byl mimo 
jiné i vynikající dramatik. Není proto 
divu, že ještì po tolika letech nás baví 
jeho hry, vždy� Vìc Makropulos mìla 
poprvé premiéru v roce 1922 v 
Mìstském divadle v Praze. A o èem je 
tahle perfektní hra, kterou byste si 
nemìli nechat ujít? Jednoduše øeèeno 
o nesmrtelnosti.
Hlavní hrdinka, Emilia Marty, žije už 
300 let. Její otec, který pracoval na 
dvoøe Rudolfa II., na ní vyzkoušel 

svùj elixír mládí a všechno vyšlo 
tak, jak mìlo. Emilia je už ovšem 
unavena svým dlouhým životem, 
bìhem kterého poznala všechny 
lidské chyby a nic pro ni není nové. 
Uvìdomuje si, že nelidsky dlouhý 
život je horší než smrt, avšak zemøít 
se bojí. Co s tím tedy udìlá? Postaví 
se svému strachu, anebo se nic 
nezmìní? Nakonec, pøece nikdo 
nechce žít vìènì, nebo ano?

Kateøina Syptáková, 
studentka SOŠ Luhaèovice

foto:www.klicperovodivadlo.cz

foto:www.klicperovodivadlo.cz

foto:www.klicperovodivadlo.cz

foto:www.klicperovodivadlo.cz
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Kritik své doby - KAREL ÈAPEK
Byl nejproslulejším a dodnes také 
patøí  k nejètenìjším èeským 
spisovatelùm z období naší první 
r e p u b l i k y.  J e h o  t a l e n t  b y l  
mnohostranný, dostalo se mu všeho, 
co èiní spisovatele spisovatelem: tedy 
schopnosti vidìt na vìcech i 
událostech to, co obvykle zùstává 
nepovšimnuto, a vyprávìt o tom s 
vtipem a svìžestí, na nichž èas nic 
neubral. 
Dovedl zajímavì popsat i banální 
událost, dávat nový smysl starým 
pøíbìhùm. Psal o nebezpeèích, která 
ohrožují naši civilizaci, i o lidech a 
vìcech kolem sebe. Oplýval bohatou 
fantazií, ta mu umožnila vymýšlet 
nové bytosti, jakými byli roboti, a 
vøadit je do pøíbìhù a zápletek, které 
dodnes strhují ètenáøe. Mìl také 
neobyèejný jazykový cit, pøi èetbì 
Èapkových dìl dodnes cítíme rozkoš, 
kterou skýtá bohatství, pøesnost i 
samozøejmost jeho jazyka. Byl 
pacifistou i bytostným demokratem a 
pøedevším ve svých skvìlých esejích 
a èláncích se snažil lidem pøiblížit 
myšlenky zakladatele republiky T. G. 
Masaryka i vzdorovat totalitním 

ideologiím tak pøíznaèným a 
zhoubným pro dobu, v níž žil.
Karel Èapek pocházel z rodiny 
lékaøe, byl nejmladším ze tøí dìtí. 
Narodil se ve znamení Kozoroha, 
což znamená, že jako jeho typický 
pøedstavitel mìl silnou potøebu 
postupovat kupøedu. Vystudoval 
tedy Filozofickou fakultu UK v 
Praze, poté studoval filosofii v 
Berlínì a Paøíži. Po ukonèení studia 
pracoval jako vychovatel ve 
šlechtické rodinì, brzy se z nìj však 
stal novináø. Byl dramaturgem 
Divadla na Vinohradech, poté se 
stal pøedsedou PEN klubu ÈSR. Na 
sklonku svého života se oženil s 
pøítelkyní Olgou Scheinpflugovou. 
Tøi roky na to zemøel na plicní 
edém. Krátce po obsazení naší zemì 
Nìmci chtìlo Èapka zatknout 
gestapo, nebo� netušili, že již 
nežije. 
Za svých 48 let sklidil Karel Èapek 
mnoho úspìchù. Byl nìkolikrát 
nominovaný na Nobelovu cenu a v 
roce 1995 byl ocenìn Øádem T. G. 
Masaryka. Stal se svìtoznámým 
díky svému dramatu R.U.R, mnozí 

jej tedy považovali za dramatika nebo 
autora sci-fi. Nebyl však nadaný jen 
na psaní, ale k jeho koníèkùm patøilo i 
fotografování. Je autorem fotografií 
napøíklad v Dášeòce. Ménì známo je, 
že mìl rád etnickou hudbu, zajímal se 
o cizí kulturu a byl vášnivým 
sbìratelem gramofonových desek, 
které pozdìji jeho dìdici darovali 
muzeu.

Karla Vlachová, studentka SoŠ 
Luhaèovice

Osmismìrka
V osmismìrce jsou ukryty názvy jednotlivých divadelních pøedstavení, které mùžete od úterý do soboty zhlédnout na 
Divadelních Luhaèovicích. Po jejich vyškrtání zbyde 98 písmen, která ètená po øádcích prozrazují jméno herce a 
režisérky dnešního pøedstavení.

Lenka Meluzínová, 
studentka SOŠ Luhaèovice

Úterý 23. srpna 2011

foto:www.wikipedia.org
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Pøedprodej:
CA LUHANKA: dennì 9.00 - 12.00 / 13.00 - 20.00 /Tel.: 577 681 103
Luhainfo: po - pá 8.00 - 18.00 so - ne 9.00 - 17.00 / 
Tel.: 577 132 341, 577 133 980 
Lázeòské divadlo: V den konání pøedstavení od 18.00 hodin.

Rezervace:  e-mail: kultura@lazneluhacovice.cz / Tel.: 577 682 220

DOPROVODNÝ PROGRAM:
Ètvrtek  25. srpna 2011 / 15:00 / Spoleèenský dùm Lázní Luhaèovice 
MUDr. JAN CIMICKÝ - JAK JSEM JE ZNAL ...
Beseda a vyprávìní MUDr. Jana Cimického o zajímavých a slavných hercích, 
které mìl to štìstí osobnì poznat a jejichž šarm a kouzlo osobnosti zùstalo ve 
vzpomínce…                                     Vstup volný

Pátek  26. srpna 2011 / 15:00 / Spoleèenský dùm Lázní Luhaèovice 
BOŽIDARA TURZONOVOVÁ, MILOSLAV MEJZLÍK - POVÍDÁNÍ
Beseda s kmotrou a prezidentem pøehlídky s autogramiádou, na které se 
mùžete zeptat na cokoliv chcete …                   Vstup volný

Akce je spolufinancována z prostøedkù Zlínského kraje
Akce je poøádána pod záštitou hejtmana Zlínského kraje Stanislava Mišáka
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Podporují nás :

Mediální partneøi:
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