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Fe tivalovy vece niks r

Pracujete momentálnì na nìjakém 
titulu?
Pøed tøemi týdny jsem dopsal nový 
rukopis, který se jmenuje Dìravé sítì, je 
to takový román ze souèasnosti, odevzdal 
jsem ho nakladatelství, takže by mìl asi v 
pøíštím roce vyjít.
Je to detektivní žánr, nebo nìjaký jiný?
Je to pøíbìh èlovìka, který se dostane do 
zvláštní životní situace. Prostì najednou 
pøestane formálnì existovat z jednoho 
prostého dùvodu, jelikož si myslí, že 
zahynul pøi autohavárii a shoøel tam a 
poøádnì se to neprovìøí, proto o nìm 
zlikvidují zcela všechny záznamy.  Takže 
když se pak najednou objeví, dozvídá se, 
že vlastnì zemøel, že neexistuje a nikdo s 
ním nechce komunikovat, což je velice 
zvláštní situace, ale mohla by se stát, a tak 
je hezké si s takovýmto tématem  pohrát. 
Tedy on de facto ztratil vlastní život. 
Ztratil identitu, ztratil svùj vlastní život, 
takže teï se musí snažit nìjak pøeseknout 
ten zaèarovaný kruh. Teï je otázkou, 
jestli se mu to podaøí. 
Nìkteøí návštìvníci divadla se 
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nemohou zúèastnit Vaší pøednášky, 
proto Vám položím opìt otázku, 
která osobnost Vás nejvíce ovlivnila? 
To je tìžká otázka, protože to nebude 
pøednáška, bude to takové povídání o 
lidech, které jsem za svùj život poznal, 
a já jsem mìl veliké štìstí, protože jsem 
jich poznal, tìch opravdu zajímavých a 
vzácných lidí, mnoho. Od každého z 
nich jsem si odnesl fakt, že èím byli tito 
l idé významnìjší ,  vzdìlanìjší ,  
slavnìjší, tím byli skromnìjší.  Byli to 
lidé, kteøí byli naprosto srdeèní a 
otevøení, a proto jsem rád, že jsem mìl 
tohle štìstí, nebo� z každého takového 
setkání si èlovìk nìco odnese. Nedá se 
tedy øíci, že by to byl jeden èlovìk. Za ta 
léta jich bylo opravdu hodnì, z oblasti 
kultury nejvíce. Spisovatelé, herci, 
zpìváci, malíøi, èili taková ta sorta lidí, 
kteøí jsou mi blízcí, jelikož mám pocit, 
že jim více rozumím než tøeba 
matematikùm nebo jaderným fyzikùm. 
V jedné knize jsem èetla zajímavou 
myšlenku, a to, že lidé, kteøí mají 
závažné duševní onemocnìní, de 

Rozhovor s MUDr. Janem Cimickym
facto netrpí, nýbrž žijí pouze ve 
vlastním svìtì. Souhlasil byste?
No, ony to nejsou reálné problémy, to je 
pravda. Jestliže trpíte duševní chorobou, 
nejrozšíøenìjší je schizofrenie, tak si 
nemocný èlovìk vytváøí paralelní svìt. 
Takže tam vlastnì je nìco, co není 
skuteèné, ale on tomu vìøí, on to prožívá, 
a proto se také vlastnì èasto velice trápí. 
Napøíklad slyšíte hlasy, které nikdo jiný 
neslyší. A ty hlasy nìco øíkají, nìco vám 
naøizují nebo nìco komentují. Tito lidé 
pak mají strach a pøed tìmito hlasy 
utíkají. To nejsou skuteèné hlasy, to není 
reálné. Jsou jen v jejich hlavì, a proto ta 
duševní choroba je závažná a  nìkdy 
pøipadá lidem bizarní nebo podivná, 
jelikož si nedokáží pøedstavit, jaké je to 
utrpení. Øíká se, že, když chtìl Pámbù 
nìkoho potrestat, potrestal ho na rozumu. 
Proto je pro èlovìka daleko pøijatelnìjší 
zlomená noha než èistá deprese. 

Opravdu nevšední a úžasný zážitek, 
a lespoò z  mého úhlu pohledu.  
Pøedstavení plné živých dialogù, 
napínavých chvil a živé hudby. 
Donutilo mì zamyslet se nad životem i 
nad tím, zda je lepší øíct pravdu do oèí, 
nebo být radìji se všemi zadobøe. Jsou 
kolem mì všichni upøímní? Prostì tìch 
otázek by byla celá øada.
Tìším se, že za rok budu mít možnost 
opìt tyto herce vidìt.

Veronika Jarošèáková, 
studentka SOŠ Luhaèovice

Slovácké divadlo zahájilo svoji èinnost 
roku 1945 hrou Její pastorkyòa od 
Gabriely Preissové. Od roku 1978 patøí k 
divadlu i Malá scéna. Až do roku 1949 
bylo divadlo provozováno jako 
družstevní spolek pod názvem Spolek 
Slováckého divadla. Pøedstavení se 
hrávala v Sokolovnì nebo v budovì 
Reduty. V 60. letech, kdy došlo k otevøení 
nového divadla ve Zlínì, se uvažovalo o 
úplném zrušení Slováckého divadla. K 
tomu nakonec nedošlo, ale kvùli 
propuštìní 15 pracovníkù se divadlo stalo 
nejmenší zájezdní scénou. Slovácké 
divadlo má velmi rozmanitý repertoár. 
Mezi nejúspìšnìjší inscenace patøí 
Rychlé šípy od Jaroslava Foglara. 
Premiéry se zpracování slavného 
komiksu doèkalo v øíjnu roku 2000 na 
Malé scénì.

Lenka Meluzínová, 
studentka SOŠ Luhaèovice

Slovacke divadlo
foto:J.P.Køíž

foto:J.P.Køíž

pokraèování na str. 3

MISANTROP
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Slovackeho divadla

Jak to tak bývá, dìti se obèas poperou, a 
jak to tak bývá, rodièe si z toho vìtšinou 
nedìlají tìžkou hlavu. „Vyøešte si to mezi 
sebou sami,“ s radostí odpovídají a se 
zasnìným výrazem vzpomínají na své 
ztracené mládí. Ale co když nastane 
situace, kdy to rodièe už prostì nechtìjí 
nechat jen tak a snaží se vzniklý problém 
civilizovanì vyøešit? Snad budou 
úspìšní…
Vše uvidíme v podání vynikajícího 
Slováckého divadla. Dotkneme se otázek 

zabývajících se zejména souèasnou 
s p o l e è n o s t í .  A n g a ž o v a n o s t ,  
zodpovìdnost, vztah k okolí, výchova, 
otázky násilí. Zamýšlíte se nad 
uvedenými problémy také? Jestliže 
ano, dobøe dìláte. Jestliže ne, nevadí, 
ještì není pozdì, možná se nad nimi 
zamyslíte bìhem pøedstavení, anebo po 
nìm. Budete k tomu mít pøíležitost. 
Pøeji vám pøíjemnou zábavu. Bùh 
masakru právì zaèíná.

Kateøina Syptáková, 
studentka SOŠ Luhaèovice

foto:www.klicperovodivadlo.cz

foto:baricco.com

foto:Jan Karásek

Vloni jste v Luhaèovicích hrál poprvé. 
Tìšil jste se, že si opìt zahrajete v 
Lázeòském divadle?
Velice, protože tady je to moc prima. Loni 
jsme se tu cítili pøíjemnì, posedìli jsme a 
popovídali jsme si i s panem Mejzlíkem, 
bylo výborné. Luhaèovice nám 
rozumìjí. Dokonce pøijeli i lidé, kteøí 
tady nehrají, ale byli tady loni.
Misantrop je èlovìk, který nenávidí 
lidi a straní se jich. Do jaké míry se s 
touto postavou ztotožòujete?
Když jsem unavený, tak úplnì (smích). 
Jinak ne, myslím, že nejsem úplný 
misantrop, i když kluci øíkali, že si mì 
vybrali právì proto, že se chovám 
podobnì (smích).
Alcest, kterého ztváròujete, je velmi 
kritický. Byl jste nìkdy na nìkoho tak 
kritický, a� už v divadle, èi v 
soukromém životì?
Celé naše divadlo je založeno na tom, že 
jsme k sobì strašnì kritiètí, protože 
nesnášíme, jak se všichni všude poøád 
chválí, a myslíme si, že jenom ze samé 
chvály se pokroky udìlat nedají. Nìkdy 
jsme na sebe i zlí, ale víme, že to myslíme 
dobøe. Ovšem mimo tuto partu si to radši 
nechám pro sebe. 
Vybavíte si nìjakou vtipnou historku 
ze zkoušek?
(okamžitý smích) Ježišmarjá… takovou, 
co jde publikovat asi ne. To je pøíšerná 
otázka, strašnì záludná. S touhletou 
partou se dìjí trapasy neustále. V podstatì 
kamkoliv pøijdeme, udìláme nìjakou 
ostudu. Letos jsme byli na dovolené, 
jezdíme takhle každý rok jenom chlapi ze 
souboru, ženský jezdí na svoji  
dovolenou. Ta naše trvala šest dní. A bylo 

to 

to šest dní ostudy. (smích)
Je ve høe nìjaká pasáž, s jejímž 
ztvárnìním jste mìl potíže?
Toto pøedstavení má pomìrnì zvláštní 
styl herectví. Se scénou ne že mám 
problém, ale je pro mì nejtìžší hned 
první scéna, kdy mám dialog s Filintem, 
ve kterém se neodehrává žádné velké 
drama. To se pomìrnì tìžko hraje. 
Naštìstí my jsme s Jardou Matìjkou 
(Filint – pozn. red.) dlouhodobí 
kamarádi. A náš pohled na svìt se 
trochu rùzní, pochopili jsme, že když to 
budeme hrát úplnì o sobì, to znamená, 
že já mu budu vyèítat jeho životní 
osobní postoje a on mnì moje, tak to 
bude fungovat. 
Takže jste to bral z vlastního života?

Urèitì, my to tak hrajeme skoro všichni a 
neustále si øíkáme s Jardou Matìjkou, jak 
jsme dobøí kamarádí, tak nás schválnì 
dávají na jevišti dohromady. Už nìkolik 
let si pokládáme otázku, jak dlouho naše 
pøátelství vydrží. To øešíme v každé 
repríze.
Jak se Vám spolupracovalo s panem 
režisérem?
Spolupráce byla úplnì fantastická. 
Zkoušeli jsme docela zvláštním 
zpùsobem. Já s Michalem Zetelem 
(režisér – pozn. red.) jsme se o tom bavili 
už tak tøi – ètyøi roky, že bychom tuto hru 
chtìli udìlat. Pak Michal pøišel, že už 
nastal èas a že to teda udìláme. Zaèal 
pøemýšlet nad pùvodním Moliérovým 
textem a zjistil, že už neví, jak to dneska 
udìlat, protože nechtìl hrát verš s 
moderními kostýmy. Dialogy vznikly 
improvizací, která se postupem èasu 
usazovala. 

Kdo øekl co?
Uèíme se o nich ve škole, známe jejich nejslavnìjší díla, a pøesto nás svými 
moudrými a vtipnými výroky dokážou zas a znova pøekvapit. Zkuste si náš test. 
Odhadnete, kdo byl autorem následujících myšlenek ?

1C, 2E, 3G, 4B, 5F, 6A, 7D

Správné øešení:

Vybrala a sestavila Kristýna Gregorová, studentka SOŠ Luhaèovice

A. Josef Václav Sládek
B. Karel Èapek
C. Emil Krotkij
D. Ernest Hemingway
E. Gustave Flaubert
F. Honoré de Balzac
G. Voltaire

1. Nic neèetl. Nebyl ètenáøem, ale spisovatelem.
2. Autor má být ve svém díle obsažen jako bùh ve 
vesmíru: všudypøítomný a neviditelný. 
3. Autor spíše plodný než soudný, který by požíval 
nezkalené povìsti, kdyby byl napsal jen desetinu svých 
prací.
4. Chtìl bych jednou v životì napsat knihu, která by byla 
tak dobrá a silná, že by upoutala i èlovìka stiženého 
zánìtem okostice.
5. Autor, který se neumí odhodlat k tomu, aby snesl oheò 
kritiky, by se vùbec nemìl dávat do psaní. Jako se 
cestovatel nesmí dát na cestu, spoléhá-li na stále jasnou 
oblohu.

pokraèování na str. 3

Dìláme to pro dìti
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foto:Jan Èernobila

Ta èlovìka více bolí, protože duše bolí 
tøeba více než metastázy u rakoviny. 
Musí být velmi namáhavé udìlovat 
rady takovému množství lidí. Nemáte 
nìkdy pocit, že jste si mìl zvolit jinou 
práci? Nebo netrpíte syndromem 
vyhoøení?
To je dost závažná otázka. Dávat rady. Já 
tìm lidem rady ani nedávám, spíše se 
snažím s nimi rozebrat, co je pøivádí ke 
mnì. Chci, aby si oni vybrali, co by pro nì 
bylo vhodné a pøijatelné.  Èlovìk má 
pocit vyhoøení. Musím pøiznat, že se 
nìkdy cítím hroznì unavený. Když si 
uvìdomíte, že to, co dìlám, dìlám 40 let. 
Mnì, když bylo tolik, kolik je vám, a 
nìkdo mi øekl nìco takového, myslel 
jsem si, že už dávno zemøel. A prostì 
najednou ten život utekl a ani poøádnì 
nevím jak, protože jsem z tìch lidí, kteøí 
se nikdy nechtìjí zastavit, ale chtìjí poøád 
nìco nového vytváøet a vymýšlet. 
Pochopitelnì èlovìka vyèerpávají vìci, 
nemyslím tím problémy lidí, ale 
hlouposti, s nimiž se setkáváte každý den. 
Velice vás dokáže vyèerpat a potrápit 
zejména byrokracie. Vstupuje takøka do 
všeho, a zároveò tak ubírá spoustu 
energie, kterou by èlovìk mohl vìnovat 
tomu, co skuteènì chce. Spíše z tìchto 
vìcí je èlovìk vyèerpaný. Myslím si, že 
to rozhodnì není mé povolání, u nìhož 
bych si myslel, že bych mìl dìlat nìco 
jiného. Mám štìstí, že nedìlám pouze 
psychiatrii, vìnuji se i psaní, tudíž mám 
dvì oblasti, ve kterých se pohybuji. 
Podívejte, tøeba návštìva tady v 
Luhaèovicích je obrovská vzpruha, 
nebo� jsem tu najednou vzdálen 
každodenním problémùm a trošièku si 
mohu odpoèinout a stimuluje mne i to, že 
tady mohu vymýšlet všelijaké blbosti, 
protože, jak je známo, mužský nikdy 
nedospìje, øíkáme tomu být puerilní, 
takže jakákoli blbost, co se stane, tak 
mužský se do toho okamžitì pustí. 
Ano, myslím, že paní Divíšková kdysi v 
televizi pronesla, že život je tragická 
komedie. 
Nina má pravdu. Ona dennì støídá rùzné 
osudy, na jednu stranu je to autentická 
Nina Divíšková a na druhou stranu jsou 
to pak role, které ztváròuje. I to je 
samozøejmì vyèerpávající, i když tato 
formulace je nadsázka. Víte, když herec 
pøedstavuje jeden den Cyrana z 

Bergeracu, druhý den úèinkuje v 
komedii a tøetí den je Hamletem, musí 
se bìhem krátké doby transformovat do 
nìkoho jiného. Ubírá to hodnì energie, 
a jestliže to dìlá opravdu dobøe, je to 
herec od pána Boha, ukrajuje mu to ty 
kousíèky energie, které èlovìk k životu 
potøebuje. 
Zaujala Vás nyní nìjaká divadelní 
hra? 
Divadlo, to mi samozøejmì zùstalo. I ve 
vlastní profesi jsem se zabýval 
teatroterapií. Do divadla chodím rád, 
jelikož spousta mých kamarádù a 
spolužákù u divadla zùstala. Jsou to 
herci, kteøí dnes patøí ke špièce èeského 
hereckého stavu - Jaromír Hanzlík, Petr 
Š tìpánek,  Olda  Vízner,  J i rka  
Štìpnièka… To jsou lidé mnì velmi 
blízcí. A� už se jdu podívat na nìco, co 
dìlají oni, nebo se jen potkáme, 
dostáváme se zase o spoustu let zpátky. 
Divadlo je prostøedkem k osvìžení 
èlovìka, má v sobì obrovskou moc 
katarze, a proto je divadlo pro èlovìka 
lékem.
Ale já mám pocit, že u našeho národa 
se zájem o  kulturu ztrácí èím dál 
více.
To je docela odvážné tvrzení, já mám 
pocit, že je spíše potlaèovaná. Jednak se 
jí nevìnuje pozornost a ani náležitá 
úcta, která by se koøenùm vzdìlanosti 
mìla projevovat. Kultura se odsouvá 
nìkam mezi zboží a glorifikuje se ne 
skuteèné umìní, ale naprosté nesmysly 
a hlouposti. Potrhlá stvoøení, zpìvaèky 
páchající sebevraždy, jsou toho plné 
noviny, nebo podivné modelky, jejichž 
jména se neustále objevují a národu se 
vnucuje, že je to špièka VIP osobností, 
a není to pravda. Pro mne zùstávají stále 
osobnostmi tøeba mí hereètí kamarádi, 
o nichž jsem mluvil, protože to jsou 
herci, ti opravdu nìco dokázali, nìco 
umí a nejsou to vìšáky na šaty, které 
jinak nic nepøinášejí. A to je asi 
základní problém, nebo� kultura by 
mìla uchovávat a pìstovat hodnoty. 
Když se podíváte, nejznámìjší jsou 
neherci ze seriálù, kteøí nic moc neumí, 
a herci, kteøí by opravdu stáli za to, aby 
o nich lidé vìdìli, ti se v seriálech 
neobjeví, tudíž jako by neexistovali. 
Myslím si, že to je škoda a vždy by se 
mìlo využít to, co se nabízí. Vìèná 
škoda je tøeba, že Jan Werich velkou 
èást svého života nesmìl hrát a nejsou 

Rozhovor s MUDr. Janem Cimickym
foto:J.P.Køíž

pokraèování ze str. 1

zachovány vìci, které by èlovìka 
potìšily. To, co se zachovalo vás potìší. 
Tøeba Uspoøená libra nebo kterákoli jiná 
inscenace. 
Od Wericha mùžeme pøejít  k 
Horníèkovi, který mìl Hovory H, ale 
taky ne dlouho. 
Tak nejen tohle, tìch vìcí je samozøejmì 
spousta. Myslím si, že pravdu máte v tom, 
že tento národ si neváží špièek, které tu 
opravdu jsou. A jestli to je z nìjaký zášti 
nebo žárlivosti… Asi to tak bude, ale lidé, 
kteøí nìco dokázali a nìco umìli, to mìli 
vždy tìžší než ti prùmìrní. 

Veronika Jarošèáková a Lucie Vlková, 
studentky SOŠ Luhaèovice

pokraèování ze str. 1
Takže práce byla zajímavá, ale tìžká. 
Proè jste šel studovat na JAMU? Chtìl 
jste být vždy hercem?
To vùbec ne, celý život jsem hrál fotbal, a 
tak jsem myslel, že se jím budu v 
budoucnu živit. Jednou jsem dostal 
nabídku jít si zahrát divadlo a chytlo mì 
to. Tak jsem si pohrával v amatérském 
divadle a pøemýšlel, kam po gymplu. Šel 
jsem na pajdák, ale to mì moc nebavilo, 
tak jsem si øíkal, že to zkusím, a vyšlo to. 
Od té doby mì to nepustilo a doufám, že 
mì to nepustí (smích).

Karla Vlachová, Lenka Meluzínová, 
studentky SOŠ Luhaèovice

foto:J.P.Køíž
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Výtisk zdarma. Redakce veèerníku: Jindøiška Jochová, Lucie Vlková, Veronika Jarošèáková, Michael Šopík, Karla Vlachová, Lenka Meluzínová, 
Kristýna Gregorová, Kateøina Syptáková, Lucie Vaculová - studenti; Mgr. Jitka Dostálová, Mgr. Hana Vohnická - pedagogové SOŠ Luhaèovice.  
Produkce festivalu - Jan Èernobila, Jana Vrlová, Lucie Chromková, Christine Czechová,  Michaela Krèková,  Anna Mimochodková - studenti SOŠ 
Luhaèovice; Mgr. Zbynìk Lekeš, Mgr. Lubor Èernobila - pedagogové SOŠ Luhaèovice.    
Kontakt: SOŠ Luhaèovice, Masarykova 101, Luhaèovice 763 26, e-mail: produkce@divadelniluhacovice.cz 

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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