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Z P R A V O D A J
S B Č
Jen pro vnitřní potřebu členů
Společnosti bratří Čapků
2. číslo
Září 1977
Především se omlouváme členům, že pro
osobní i technické potíže nemohlo další číslo
Zpravodaje vyjít dříve že se omezuje ne činnost během roku.
Podle rozhodnutí valné schůze je nynější
složení výboru toto:
Předseda Dr. Fr. Krčma, místopředseda Dr. J.S1avík,
1. jednatel M. Pfannová, 2. jednatel M. Šulcová
, zapisovatelka Bl. Zikánová, další členové Dr.
J. Dostál, Dr. T. Ha1ík a doc. Ed. Hofman, zasl.
um. Fr. Filipovský, Dr. J. Šetlík, N. Pášová,
A. Červenková, zasl. um. Š. Lucký, Ing. I. Fišnerová,
red. O. Zdeněk, Dr. J. Z. Novák, J. Jaroš, přehlížitelé účtů Dr. J. Nevrátil , J. Mojžíš , zástupce Malých Svatoňovic J. Kábrt, j.h. Dr. E.
Lukeš, v pořadatelské komisi ještě prof. K. Čechák
a Dr. Opelík.
Valná schůze mimo jiné jednomyslně jmenovala prvním čestným členem Společnosti bratří
Čapků nadšeného propagátora a překladatele Čapkových spisů prof. S, V, Nikolského z Moskvy,
jemuž byl odeslán diplom. Prof. Nikolský již za
poctu poděkoval a sdělil, že Čapkovy spisy vycházejí
v patnácti jazycích Sovětského svazu.
Co jsme uspořáda1i
Od vydání prvního čísla Zpravodaje bylo to
několik úspěšných podniků.
Především v Městské kniho vně večer k uctění devadesátého výročí nerození Josefe Čapka,
v němž měl Dr ,Ope1ík vynikající přednášku o pobytu bratří Čapků v Peří ži a zasl. um. Vác1av
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Voska strhujícím způsobem četl ukázky ze spisů
bratří Čapků.
Pak to byl ve spolupráci s Lyrou Pragensis
ve Foerstrově síni večer "Francouzské poezie
Karla Čapka” , při němž účinkovaly herečky
J. Jirásková, M. Tomášová a A. Havlíčková a klavírní virtuos V. Jíra, Pořad vznikl z podnětu
ředitele Lyry Pragensis Milena Friedla a má
stále velký ohlas.
.Další neméně úspěšný byl podvečer ve Smetanově muzeu, v němž zasl. um. Fr . Filipovský četl
ukázky z Povídek a Apokryfů Karle Čapka a předseda Společnosti Dr. Krčma měl zasvěcený projev
k této tématice ,Mnoho zájemců se do sálu nevešli tak budeme podobný večer pořádat znovu.
Konečně to byl autokarový zájezd „Po stopách Karla Čapka“ do Chýše, Žlutic a Manětína.
Také zde byli účastníci velmi spokojeni, neboť
kromě zpráv o místním F. obytu Kar 19 Cap k.3 shlédli mnoho vynikajících obrazů Petre Brandla a
Karla Škréty , světoznámý Žlutický kancionál z
dílny mistra Jana Táborského z Klokotské Hory
a krásné sbírky žlutického i manětínského muzea. Zámek Chýše je však dosud v hrozném stavu,
sama světnička, v níž Karel Čapek bydlel půl
roku, když vyučoval syna hraběte Lažanského, jsou
pouhé čtyři holé stěny. Pracovníci místního národního výboru nás však ujistili, že v dohledné
době bude věc napravena, Potom také bude před
zámek vrácena busta Karla Čapka, uložená zatím
v síni MNV. Zájezd velmi pečlivě připravily
členky výboru, M. Pfannová a M. Šulcová, kterým
účastníci na místě poděkovali. Výbor Společnosti
se k poděkování připojuje. Velmi zajímavý byl
také magnetofonový záznam M. Šulcové o osudech
kancionálu.
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Co Připravujeme
Oslava
třicet
let
trvání
Společnosti
bratří Čapků bude 6. října v 18 hod. v sále
Městské knihovny, kde bude mít slavnostní projev prof. Čechák a účinkovat budou členové
Národního divadla zasl. um. Radovan Lukavský a
Jana Březinová. Ve Smetanově muzeu bude 3. listopadu v 18 hod. vzpomínkový večer na
Dr. Edmonda Konráda, kde bude mít slavnostní
projev dramaturg Dr. Jan Procházka a účinkovat budou přední herci, pravděpodobně VI. Ráž,
. Munzar, J, Hlaváčová nebo B. Bohdanová.
V Městské knihovně pak bude 2. prosince v
18
hod.
večer
ne
nár
um,O1gy
Scheinpflugové. Také zde počítáme s účastí předních
herců, jednáme zatím s pamětníky starší i mladší
generace.
Bez data je zatím večer k oslavě jubilea zasl.
um. Fr. Filipovského, uvažujeme dále o večeru s
námětem Karel Čapek — Leoš Janáček a Věc Makropulos, připravujeme spolupráci ne výstavě díle Josefe Čapka, večer no námět Čepek-Chesterton, atd.
Vydáme také pro členy Pamětní list, případně novoročenku.
Uvažujeme
také
o
večeru
s doc.
Eiči
Činem, překladatelem a propagátorem Čapka v
Japonsku. Milovníky díla Josefa Čapka upozorňujeme na krásný článek prof. J .G1ivického z
Prostějova „Josef Čapek v novojické tiskárně“ doplněný ukázkami kreseb, který vyšel ve Sborníku
Národního muzea v Praze, /Řada CLiterární historie
— svazek XX. čís. 2/. Objednávejte přímo v muzeu.
Dále upozorňujeme členy na knihu Viktor
Dyk, St. Neumann — bratří Čapkové, korespondence z let 1905–1918, kterou nakladatelství
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Československé Akademie prodává za sníženou
cenu 10,— Kčs, kde si ji můžete přímo objednat.
Prosíme také všechny členy , aby nám posílali pro archiv vše , co se týká bratří Čapků,
starší i novější, a to jak fotografie , tek. výstřižky z novin, časopisů apod. Za tuto podporu
děkujeme.
Hledáme také v Praze menší vhodnou místnost k ro spolkový archiv i osobu pro jeho vedení „Hlaste se na adresu; Společnost bratří Čapků
v Praze, poštovní schránka 284, Jindřišské
14, směr. čís. 110 OO 1 .
Prosíme
též,
abyste
pomáhali
rozšiřovat
členskou základnu, napsali si o přihlášku, a
vyrovnali také členský Příspěvek.
Těšíme se na vaši pomoc.
Red. Otomar ZDENĚX
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