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

Tato hra má hudební tematiku a i Vy k 
ní máte kladný vztah. Byl to jeden z 
dùvodù, proè jste pøijal roli v tomto 
pøedstavení?
Byl jsem hlavnì rád, že mùžu hrát s 
Emilem Viklickým, nebo� tomu nahrála 
shoda š�astných okolností. Seznámila mì 
s ním Lucie Bìlohradská, což je asi 5 let, 
možná déle. Hudba mì baví, navíc s 
takovým pianistou, jako je Emil, je to 
pøíjemné osvìžení, protože v práci se 
pøíliš èasto nesetkávám s muzikanty. 

K Vašim profesním èinnostem patøí i 
dabing. Je to ménì záživné než 
divadlo ?
Ne. Když je film dobrý a hrají v nìm 
dobøí heci, je to zábava. Navíc mám-li 
šanci dabovat nìkoho, kdo hezky hraje, 
je pro mì tato práce ještì spojená s 
faktem, že se na ten film rád dívám. 
Nicménì si myslím, že vìtšina filmù by 
se dabovat nemìla, jelikož je to pak 
taková nouze. Spíše bych byl pro 
originál buï s titulky, nebo bez nich. 
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Protože dabing je urèitá forma násilí, 
která je na filmech páchána. 

Uvádìl jste poøad To je ta èeština. 
Máte dojem, že naše rodná øeè ve své 
spisovné formì upadá? 
Jak kde, v nìkterých komerèních 
rádiích upadá témìø do zatracena, ale 
myslím si, že lidé, kteøí se èeštinou 
nìjak zabývají a  myslí to s ní vážnì, ji 
udržuj í .  My máme v divadle  
spolupracovnici paní Palfovou, která 
pøímo uèí na filozofické fakultì 
bohemistiku a lingvistiku. Nìjaké 
normy ta èeština má tøeba na Vltavì 
(rozhlasová stanice, pozn. red.) nebo v 
televizích, které se èeštinou po odborné 
stránce nìjak zabývají. Je tedy v 
poøádku peèovat o náš mateøský jazyk, 
musíme se k nìmu chovat s citem.

Èeský film je dle mého názoru málo 
experimentální a vyhýbá se øešení 
tabuizovaných témat. Pokud sdílíte 
mùj dojem, èím si myslíte, že je tato 

Vítejte na lodi Virginia

Rozhovor s Davidem Pracharem
situace zavinìna?
Domnívám se, že z filmu se stala hodnì 
komerèní záležitost, je ovlivnìn vkusem 
divákù a rozhodující je zisk, nebo� sehnat 
peníze na film je komplikované. Divadlo 
není tak nároèné, co se penìz týèe, také je 
v tomto smyslu ponìkud svobodnìjší. V 
Èechách trpí kinematografie tím, že je 
málo filmù, které popisují skuteènou 
realitu, buï jsou filmy pøikrášleny, nebo 
neoslovují mladé lidi, protože ne vždy 
zraèí tu skuteènost, jaká je. Historické 
filmy se skoro netoèí, protože je na nì 
potøeba ještì více penìz. Myslím si, že 
èeská kinematografie v porovnání tøeba 
se 60. léty pokulhává, jelikož tehdy bylo 
více netradièních a pøitom kvalitních 
filmù, ale i doba byla jiná. Podle mì jsou 
na tom Poláci, Maïaøi, ba dokonce i 
Rumuni lépe než my.

Veronika Jarošèáková 
a Lucie Vlková,

 studentky SOŠ Luhaèovice

Loï vyplula z pøístavu a tím vtáhla hosty 
Lázeòského divadla neobyèejným 
zpùsobem do  dì je .  Novecen to  
Alessandra Baricca je urèen pro herce a 
klavíristu a režisérka Lucie Bìlohradská 
nemohla pro èeskou premiéru najít lepší 
pøedstavitele, než jakými jsou David 
Prachaø a Emil Viklický. Oba vyprávìjí, 
èi lépe øeèeno vytváøejí pøíbìh Dannyho 
Boodmena T. D. Lemona Novecenta. 
David Prachaø tìlem a slovy, Emil 
Viklický úžasnými klavírními vstupy. 
Zhaslo se, na jevišti stály pouze piáno, 
židlièka a vìšák s kabáty. David Prachaø 
si stoupl pod plátìný lustr, kterým byl 
osvícen. Do ticha se rozeznìl líbezný 
zvuk piana. Všichni v sále ani nedutali a s 
nadšením poslouchali a vychutnávali si 

každièký tón. 
Na høe oceòuji, že vyvolala v 
obecenstvu celou škálu pocitù. V 
jednom okamžiku byli diváci 
uchváceni hudbou a hned nato se 
sálem rozeznìl hlasitý smích, 
protože vtípkùm tohoto rázu se 
nedalo nesmát.  Lidé skvìle 
komunikovali s herci a reagovali na 
nì. Mnohokrát byly scény tak 
strhující, že se tleskalo i mezi 
jednotlivými replikami. Prostì 
zkrátka øeèeno, a� šlo o podmanivý 
saxofon nebo divoké piano, všichni 
si hru náramnì užili. To také 
dokazoval obrovský aplaus na 
konci, kdy celé divadlo vstalo.

Karla Vlachová, studentka SOŠ 
Luhaèovice

foto:J.P.Køíž
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MISANTROPA

Brnìnský divadelní spolek Buranteatr se 
nám minulý rok poprvé pøedstavil hrou T. 
Williamse Sklenìný zvìøinec. Dnes nám 
ukáže  své  umìní  v  Mol iè rovì  
Misantropu. Jistì však nebude na škodu 
struènì si pøipomenout, s kým máme tu 
èest. 
Myšlenka, jež se kdysi znenadání, je to již 
dobrých 8 let,  krùèek po krùèku 
provrtávala do podvìdomí pánù Zetela 
(kterýžto nyní pùsobí jako umìlecký šéf, 

režisér, herec a autor) a Šotkovského 
(dramaturg, autor, herec a režisér) dala 
za vznik ponejprve spolku Tramtarie, 
jenž našel své pùsobištì v Olomouci. 
Divadlo však nebylo po finanèní 
stránce životaschopné, a tak se soubor 
vrátil zpìt do Brna. O elán však nejsou 
ochuzeni èlenové ansámblu, a proto  po 
menších peripetiích vzniká Buranteatr. 
Roku 2008 získává stálé prostory k 
angažmá, ale ty po dvou letech opouští, 
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Buranteatru
Slovo misantrop pochází z øeckého slova 
misein - pohrdat, nenávidìt a anthropos – 
èlovìk, zároveò je to i název divadelní 
hry, komedie ,  od francouzského 
spisovatele Molièra z roku 1666, 
samozøejmì s velkým M. 
Dané dílo není bohaté na dìj, spíše se 
zamìøuje na vykreslení charakteru 
jednotlivých postav, v èemž spoèívá i 
smysl hry. Celý dìj je zasazený do Paøíže, 
romantického mìsta, kde bydlí jedna z 
hlavních postav Celiména. Alcest, hrdina 
této komedie, je vášnivý milenec pravdy 
a tvrdý odpùrce lži. Bohužel miluje 
Cel iménu,  j íž  je  vlas tní  právì 
pomlouvaènost i spoleèenské lhaní. 
Alcest však neustále vìøí, že ji zmìní, a 
proto jí poøád nadbíhá, právì on má být 
oním misantropem, tedy èlovìkem 
mrzoutem, který nenávidí lidi a straní se 
jich. Jde pouze za pravdou a neohlíží se 
na ostatní, nevadí mu, že ublížuje i sobì. 

Dostane se dokonce do soudního sporu 
s nièemným èlovìkem, jehož zlotøilost 
patrnì odhalil. Zatímco svùj soud 
prohrává, obdrží od pomlouvaèné 
Arsinoe, znepøátelené s Celiménou, 
dopis, který odkrývá nevìru jeho milé s 
Orontem. Alcest je ochotný jí odpustit 
pod podmínkou, že s ním odjede z 
Paøíže. Celiména však není ochotna 
pøistoupit na tuto podmínku, a tak mu 
nezbývá nic jiného než ...
Chcete vìdìt, jak vše dopadne? Pøijïte 
se dnes 25. 8. v 19:30 hodin posadit do 
Lázeòského divadla a naèerpejte 
kulturní atmosféru. Mohu vám zaruèit, 
že u pøedstavení v podání Buranteatru, 
jehož pøedstavitelé jsou nedávnými 
absolventy JAMU, se rozhodnì nudit 
nebudete.

Karla Vlachová, studentka SOŠ 
Luhaèovice

foto:www.klicperovodivadlo.cz

foto:www.klicperovodivadlo.cz

Sam proti vsem

foto:baricco.com

Molière, vlastní jménem Jean-Baptiste 
Poquelin se narodil 15. 1. 1622 a byl 
synem královského komorníka. Vìnoval 
se studiu práv, pozdìji se stal královským 
komorním èalouníkem. Koncem èervna 
ale podepisuje proti vùli svého otce 
smlouvu o založení tzv. Skvìlého 
divadla. Zanedlouho lehlo popelem a 
nahradilo ho divadlo Le Marais, které 
také pøevzalo èást pùvodního souboru.
Aby uchránil povìst rodiny, nahradil své 
jméno pseudonymem Molière. Žil ze dne 
na den, strádal, spoleènost se nìkolikrát 
málem rozpadla. Molière však soustavnì 
pozoroval divácké reakce, uèil se 

odhadovat, co je na divadle úspìšné co 
ne. Jednoho dne uvedl s hereckou 
spoleèností svou vlastní hru, frašku.
Byl velmi úspìšný, takže napsal v 
rychlém sledu nìkolik dalších her. 
Mohl si dokonce dovolit vrátit se do 
Paøíže a založit divadlo v Bourbonském 
paláci. Zde roku 1658 uvedl svou první 
hru Smìšné preciózky, jež se vysmívala 
ješitnosti a namyšlenosti tehdejší 
aristokracie. V roce 1663 píše další dvì 
hry - Škola manželù a Protivové.
Opravdového mistrovství dosáhl až ve 
høe Lakomec a komedii Zdravý 
nemocný. Dne 17. 2. 1673 se hrála 

ètvrtá repríza hry Zdravý nemocný. 
Opona padá a pøed nic netušícími diváky,  
kteøí nadšenì tleskají, se kácí k zemi a 
umírá. Byl pochován na místì, kde se 
pohøbívali sebevrazi.

Jindøiška Jochová, studentka SOŠ 
Luhaèovice

Buranteatr, BrnoBuranteatr, Brno
aby obsadil pozice divákùm tak dobøe 
známé. Své brány do svìta divadla otevírá 
v Kounicovì ulici èíslo 22.
Na závìr bych podotkla, že tuto 
jihomoravskou perlu obchází dobrá 
povìst. Nu, snad jí i tento veèer dostojí.

Lucie Vlková, studentka SOŠ 
Luhaèovice

foto:www.buranteatr.cz

foto:www.buranteatr.cz

foto:www.topzine.cz
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Studoval jste v USA, vidíte rozdíl ve 
vnímání kultury a pøístupu k ní v 
Èesku  a  v Americe? 
Urèitì, ale tìžko mohu øíci, v èem onen 
rozdíl tkví, protože Amerièané mají jiné 
hodnoty než Èeši.

Pøijde Vám èeská hudební scéna 
komerèní?
Nevím. Skoro ve všech státech je 
komerèní i nekomerèní hudba. Soudobá 
muzika, jejíž souèástí je populární hudba, 
napø. Lady GaGa, je i komerèní, protože 
lid mladý a laický chce spíše písnì 
takového typu. Ovšem nekomerèní èást 
tady musí být také, jelikož nechceme, aby 
nám z rádií hráli pouze vìci tohoto žánru. 
Dané spektrum je široké. 

Jak hledá hudební skladatel inspiraci?
Ta mùže pøijít z jakékoliv strany. Zprava 
zleva… Øeknu  vám takovou historku. 
Èasto  chodím bìhat do Prùhonic. Jednou 

ráno jsem si šel zabìhat, a když jsem se 
vracel zpátky, uvidìl jsem krásnou 
dívku asi ve vašem vìku, kterou uèili 
chodit  o berlích, jelikož jí chybìla noha 
pod kolenem. Vrátil jsem se k autu, 
nasedl a na kousek papíru jsem si zapsal 
ètyøi takty. Vznikla z toho skladba spíše 
komorního rázu pro marimbu a housle. 
V Bostonu mi za to dali cenu a v Praze ji 
mìla hrát Amerièanka Emily Bardon, ta 
mi ale øekla, že skladbu s takovým 
depresivním názvem nebude hrát. 
Musel jsem skladbu pøejmenovat. V 
novém názvu už Emily nevidìla 
problém, jelikož netušila, že pod 
názvem Tristana se skrývá film s 
Catherine Deneuve v hlavní roli, jež 
hraje ženu Tristanu, která taktéž nemá 
jednu nohu. Tudíž jsem na vaši otázku 
chtìl øíct, že inspirace mùže pøijít 
opravdu kdekoliv, tøeba v parku. 

Spolupracoval jste s Národním 
divadlem, byla to pro Vás pøínosná 
zkušenost?
Urèitì. Jednak je v Národním divadle 
David, i když spoleènì jsme zatím 
nepracovali. (Hra Novecento je v 
repertoáru Divadla Viola. Pozn. red.) V 
ND  jsem realizoval  Máchùv deník. Dále 
jsem s paní Bìlohradskou spolupracoval 
na høe o Janáèkovi, kterou napsal britský 
autor Brian Friel. Jmenovala se Listy 
dùvìrné. Krásnì zaèínala, jelikož Jirka 
Štìpnièka, který hrál pøímo Janáèka, se 
nauèil zmáèknout spojku na pianu a poté 
udeøil do klaviatury a seshora najednou 
zaèalo padat asi 700 dopisù. Natoèil jsem 
zde i nìjaké lidové písnì, jako Bìží voda 
bìží. Naživo tam hrál dívèí kvartet, což 
bylo pìkné a bavilo mì to.

Veronika Jarošèáková 
a Lucie Vlková,

 studentky SOŠ Luhaèovice

Rozhovor s Emilem Viklickym

Dnes krátce po obìdì došlo k odhalení 100-leté Milièkovy lípy. Pøestože se do hostù i 
organizátorù opíralo nemilosrdnì rozpálené slunce, všichni s nadšením sledovali 
vystoupení provázející slavnostní odhalení desky, jež bude upevnìna na této památné 
lípì. Slova se ujali pánové Jan Cimický a Lubor Èernobila, vlastní odhalení desky 
bylo svìøeno Zbyòku Lekešovi. Na závìr pak zaznìla dojemná píseò Prší, prší, jež 
byla interpretována èleny redakèního a organizaèního týmu Divadelních Luhaèovic s 
takovým citem, že i kolemjdoucí se zamlženým zrakem zamaèkávali slzy a otáèeli se za 
dojemnou melodií. Abyste si vy, kteøí jste a� už z pracovních, èi jiných dùvodù nemohli 
být pøítomni, vytvoøili o zmiòované akci patøiènou pøedstavu, pøinášíme vám 
nezkrácený projev. 

Slavnostní projev Dr. Cimického, odborného cimrmanologa

Vážení pøátelé, dámy a pánové, mesdammes  et messieurs, meine Damen und Herren,  
dorogije druzja, gaspada, 
jen pár detailù z našeho semináøe k Milièkovì památné lípì:
Bylo to pøesnì 25. 8. 1911, když Jára Cimrman pøi své obvyklé pouti na Velehrad 
zabloudil do luhaèovického údolí. Okouzlen krásou pøírody a posílen valašským 
penicilínem pocítil náhle velmi silnou potøebu… vykonat stateèný a vlastenecký èin, 
tedy zdeptat a zesmìšnit prokleté Rakousko-Uhersko. 
A právì tady, na tomto místì, zasadil náš veliký génius Jára Cimrman tuto lípu, kterou 
na vìènou památku a pro další generace prozøetelnì pojmenoval Milièkova lípa. Pro 
pøítomné a botaniky neznalé pouze na vysvìtlení, že tím mínil nikoli osobu 
budoucího øeditele školy, nýbrž významnou travinu Milièku nádhernou, což byla, jak 
všichni víme, Cimrmanova oblíbená rostlina, pìstovaná na úrodných luèinách 
uherskobrodských. 
Dnes u pøíležitosti stého výroèí zasazení památné lípy s vdìèností a dojetím 
odhalujeme tuto pamìtní tabulku jako hold našim velikánùm.

-red-

foto:Jan Èernobila

foto:Jan Èernobila
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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

13.13

Podporují nás :

Mediální partneøi:

Podporují nás:
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