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Datum,  dokdy jsou
noviny pfiedplacené,
je v pravém horním

rohu ‰títku!

Modfie oznaãené ‰títky znamenají,
Ïe není zaplacené pfiedplatné!
Pfiedplatné na jeden rok je

32,90+ 2,10 (GST) = 35 kan. dolarÛ
Cena 1.41 + 0.09  (GST)  = 1.50 dolaru.

Kostel sv. Václava dostal obraz

âeská rozhlasová stanice RadioÏurnál vyrazila 28. záfií do ulic, aby se zeptala obãanÛ, co to vlastnû dnes slavíme
za svátek. JenÏe lid tentokrát nevûdûl. Postava svatého Václava mu mnoho nefiíkala. Nûktefií z dotázan˘ch si
vzpomnûli, Ïe se po svatém Václavovi jmenuje Václavské námûstí. Jiní zase na sochu u muzea. Kdo tuto sochu
udûlal nevûdûl z dotázan˘ch nikdo. Ve veãerním vysílání se pak diskutovalo spí‰e o autoru pomníku Myslbekovi
a jeho vztahu k studentÛm neÏ o svatém Václavu. Socha svatého Václava v‰ak není pouze na Václavském
námûstí, ale jiná socha tohoto svûtce je i v svatováclavské kapli na Hradãanech. Autorem je Jindfiich Parléfi,
pravdûpodobnû synovec Petra Parléfie a socha pochází z roku 1373 (nûkterá data uvádûjí i rok 1378). Za ní v
pozadí jsou fresky andûlÛ. Fotografie sochy byla asi pfied dvaceti léty, v dobách, kdy se nemohlo do
âeskoslovenska, inspirací pro Marii Gabánkovou, aby podle ní vytvofiila obraz. Obraz se letos pfii pfiíleÏitosti
svátku svatého Václava stal souãástí kostela sv. Václava na Gladstone Avenue v Torontu. Jak fiekl bûhem
slavnostních bohosluÏeb faráfi Pavol Dolínsk˘, vûci musíme vnímat v celku a obrazy svat˘ch nám mají
pfiipomínat ty, z kter˘ch si máme brát pfiíklad. A ze svatého Václava je moÏné si vzít pfiíklad, aÈ jiÏ to byla
vzdûlanost, víra ãi jeho snaha nefie‰it konflikty násilnou cestou.
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Vancouverské
Divadlo Za rohem

tfiicetileté!
Moderní rychlá doba uãinila ãas médiem ponûkud
relativním. Mnohdy se nám zdá, Ïe rok je nûjak krat‰í,
stejnû tak t˘den, den. A pfiece zemû se otáãí stejnû
rychle jako za císafie Rudolfa II. nebo TGM. V samé
podstatû tfiicet let je dnes stejnû dlouhá doba jako v
minulosti.
A je to mnoho let pro ochotnické divadlo âechÛ a

SlovákÛ Ïijících na pobfieÏí Pacifiku, ve Vancouveru. V
Kanadû druhé nejvût‰í a nejstar‰í po torontském Novém
divadle, Divadlo Za rohem.
V sobotu 29. záfií se jeho ãlenové, zakladatelé, reÏiséfii,

herci, producenti, v‰ichni (se sv˘mi mnohdy neaktivními
druhy), kdoÏ se za tu dlouhou dobu rÛzn˘m dílem,
nepatrn˘m stejnû jako monumentálním, zaslouÏili o
trvající existenci divadla, se‰li v Severním Vancouveru,
na témÏe místû, kde oslavili dvacáté jubileum, aby si
pfiipomnûli a oslavili jubileum je‰tû v˘znamnûj‰í.
Je o to v˘znamnûj‰í, Ïe snad kromû obãasné finanãní

podpory v poãáteãních letech, po mnohá léta dal‰í
taková podpora se dûje neÏ pfiízní a náv‰tûvností
divákÛ, milovníkÛ divadla.
Mezi prvním pfiedstavením v roce 1977, Na t˘ louce

zelen˘ s Járou Kohoutem jako hostem, a zatím
nejposlednûj‰í inscenací Obsluhoval jsem anglického
krále, konalo se 36 pfiedstavení divadelních, 10 veãerÛ
hudby a poezie, 3 autorské kabarety, 3 dûtská
pfiedstavení a 3 pfiedstavení hostující. Na jevi‰tích
(mnoÏné ãíslo je dÛvodné, soubor nemá divadlo stálé,
pronajímá dle moÏností) vystfiídala se dlouhá fiada
úãinkujících, nûktefií jednou, dvakrát, jiní bezmála v
kaÏdé inscenaci. Byly i chvíle, kdy soubor ocitl se v
situaci, kdy elán a energie jakoby zaãínaly slábnout,
pohody a radosti ub˘valo, star‰í ãlenové stali se je‰tû
star‰ími, ti mlad‰í pociÈovali tlak ekonomick˘, jak˘m
nejednou se kapitalismus vyznaãuje. Ale byly to krize
krátkodobé, do‰lo k dal‰í inscenaci, k obnovení elánu.
A tak se rok po roce navlékal na tu neviditelnou niÈ
ãasu, která tedy letos dosáhla pozoruhodné délky
tfiiceti let.
V blahopfiáních k oslavám situaci vystihla jedna ze

zakladatelek divadla, paní Jarmila Smekalová: „...V
m˘ch nejsmûlej‰ích snech by mû pfied 30 lety nenapadlo,
jak˘ch úspûchÛ a takfika profesionální úrovnû Divadlo
Za rohem dosáhne. Za velk˘ úspûch také povaÏuji
okolnost, Ïe mezi ãleny jsou mladí lidé a tak budoucnost
spolku je zaji‰tûna.“ A z toho mohou mít potû‰ení i dva
stále aktivní, doslova kmenoví a pfiední ãlenové souboru
pÛsobící v nûm onûch cel˘ch 30 let, dr. Josef Skála a
Petr Bugar.
Velmi zdafiilá poslední inscenace Hrabalova díla

naznaãuje, Ïe tomu tak mÛÏe b˘t a snad i bude. Byla by
veliká ‰koda, kdyby tomu tak nebylo. Ochotnické ãi
amatérské divadlo má totiÏ svá specifika. Ti, co se mu
vûnují ãiní tak dobrovolnû a ve svém volném ãase, ve
valné vût‰inû pfiípadÛ (kromû tûch nejstar‰ích ãlenÛ)
vedle sv˘ch zamûstnání, mnohdy na úkor rodiny a
nejen zcela zdarma, ale i za men‰ích i vût‰ích finanãních
v˘dajÛ, které se jim navrátí jen radostí z vydafieného
pfiedstavení ãi jiné s divadlem spojené aktivity.

Jak tomu nasvûdãují slova paní Jarmily Smékalové:
„Taková spokojenost je skuteãnû zaslouÏená.“ O úrovni
Divadla Za rohem se velmi pûknû vyjádfiil nejeden z
profesionálÛ, aÈ jiÏ spisovatel Ivan Klíma, herci Ladislav
Smoljak a Václav Postráneck˘, v‰eumûl F. R. âech ãi
dokonce snad nejuznávanûj‰í ãesk˘ divadelní kritik V.
Just, ktefií mûli moÏnost nûkteré inscenace vidût buì
Ïivû nebo ze záznamu.
Závûrem pak je‰tû ne zcela bezv˘znamnou skuteãnost:

to, Ïe na v˘chodû Kanady úspû‰nû a je‰tû o málo let
déle existuje Nové divadlo v Torontû a na západû
divadlo vancouverské, dá se chápat jako jakési magické
pouto spojující milovníky ãeské kultury a umûní, a v
tomto pfiípadû divadla, napfiíã ohromnou kanadskou
zemí.
Dou‰ka: Mnohem více informací mÛÏe zájemce najít

na webové stránce, staãí heslo divadlo za rohem.
Vladimír Cícha - Vancouver
***—-


