
STUDANECKA ČAPKIANA POTŘETÍ 
v v 

aneb Do třetice všeho od Čapků či o Čapcích 
Na počátku i na konci bylo slovo. Úvodní motivační i závěrečné děkovné 

slovo Dr. Karla Řeháka (ideového tvůrce čtyřiadvacetihodinového čapkovské-
ho interpretačního projektu), mezi nimi ovšem pestrobarevná polytematická 
mozaika, seskládaná z dvou set dílčích zlomků, úryvků a ukázek z objemné 
tvorby tří sourozenců - Karla, Josefa a Heleny Čapkových - či zaznamenaných 
postřehů a zpráv o nich. 

15. a 16. května 2009 tak znovu sty
lově ožila kolébka Karla Čapka - Malé 
Svatoňovice. Slavné české sourozenec-
ké trio by se právem zaradovalo nad 
další z rodu velkých „rodinných" sešlo
stí u „Studánky", pořádaných obcí Ma
lé Svatoňovice a Společností bratř í 
Čapků (tamtéž). Jen považte - zatímco 
loňskou Čapkianu osobně spoluzaha-
joval Dědeček (Jiří), tu letošní pro 
změnu Strejček (Alfréd)... Právě Strejč
kova standardně brilantní a nejvýše 
jakostní interpretace, zde čtyř Karlo
vých medailonů (Jan Žižka, Karel Hav
líček Borovský, Bedřich Smetana a Jan 
N e r u d a ) , přerost la v in terpre tovo 
osobní celoživotní vyznání adresované 

Karlu Čapkovi, nedostižnému znalci 
a vykladači lidské duše. V konkurenci 
dalších příspěvků obdobně objevně 
vyznělo např. vystoupení paní Věry Po
korné s projevem Jana Masaryka (jím 
osobně - s úctou k rodišti K. Č. - před
neseném v roce 1946 právě na svato-
ňovické půdě) Jakož i četba z písemné 
pozůstalosti po zdejší pamětnici, která 
stránkám svého soukromého deníku 
svěřila svůj opravdu nevšední zážitek 
z místního setkání s K. Čapkem v roce 
1933. Jak v úvodu třetí Čapkiany při
pomněl Ing. Václav Tyrner (předseda 
svatoňovické SBČ) a podobně pak na 
jejím konci herec a filmový dokumen
tarista Ondřej Kepka - odkaz Karla 

Čapka a j e h o sourozenců, plynoucí 
z jejich díla i životních postojů, má svůj 
příkladný morální nadčasový rozměr. 
Ostatně obdobná poselství předávaly 
i obě doprovodné výstavy: „Život a doba 
spisovatele Karla Čapka" a „Čapci v gra
fice". 

Poděkování za letošní úspěšnou 
Čapkianu již tradičně patří všem inter
pretům zastoupeným v pestrém více-
generačním poli, zvláště žáčkům, žákům, 
studentům a jejich učitelům nejbliž-
ších škol základních i dvou gymnázií, 
ale i jednotlivým rodinám a nadšen
cům, kteří svou roli aktivních denních 
i nočních vystupujících prostřídávali 
s rolí diváků a posluchačů. Zvláště pak 
si ceníme osobního zájmu a přítom
nosti hej tmana Královéhradeckého 
kraje Bc. Lubomíra France a kolektiv
ních účastí členů pražské SBČ, Klubů 
bratří Čapků Trutnov a Úpice. Upřím
né díky budiž na závěr vysláno za účast
níky nejvzácnějšími - Jaroslavem a Ka
teřinou Dostálovými a pány Alfrédem 
Strejčkem, Ondřejem Kepkou a Ivo Ve
likým. Účast posledně jmenovaného 
přenesla letošní Čapkianu i za české 
hranice. 
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