
Naše Husté Pečky 

Když jsme plánovali náš třídenní dramaťácký kurz na faře v Hustopečích nad Bečvou, opravdu jsem 

nečekala, že bych odtud odjížděla tak naplněná informacemi, emocemi a tolika zážitky. Moje 

očekávání byla zcela jiná. Sotva jsme na malém nádražíčku vystoupili z vlaku, vstoupili jsme do 

malebného a poklidného městyse s výrazným panoramatem. Psaníčka na renesančním zámku, čapí 

hnízdo na jeho komíně, kostel obklopený čtrnácti barokními sochami svatých v nadživotní velikosti…a 

fara, místo našeho pobytu. I přes sychravé počasí jsme se vydali prozkoumávat okolí – tichý a 

upravený hřbitov s hrobkami místních baronů a hraběnek, kamínkový památník řeky Bečvy. Naše 

kroky vedly k osamělé, tajemné a bohužel dosti zdevastované hrobce. Strážily ji dvě oduševnělé 

sochy – Zoufalství a Naděje. Silné génius loci zastavilo naše kroky, umlklo naše štěbetání – v jejich 

ubohosti a otlučenosti zbyla ještě jakási přitažlivost. 

Odpoledne jsme se před deštěm a chladem schovali do velké stodoly. Samozřejmě se pracovala – hry 

na objevování sebe sama, na skupinové cítění, na spolupráci…Díky nim jsme si uvědomovali smysl 

takových cvičení. Postupně se odbourával stud ve prospěch naší fantazie, představivosti, kreativity. 

V podvečer jsme v domácí dílničce vytvářeli velké loutky, pro které jsme vymýšleli dialogy. Inspirovali 

jsme se vším, co jsme v Hustopečích viděli, zažili, také barokními sochami. 

V „odpočinkovém čase“ jsme pracovali na drobných básničkách letošního jubilanta a přerovského 

rodáka Josefa Kainara. Také jsme ve skupinkách vymýšleli stínové divadlo s našimi loutkami. Premiéra 

drobniček byla plánovaná do večerní stodoly. 

Poslední dopoledne jsme se věnovali velice závažnému a silnému tématu. Vycházeli jsme z příběhu 

Margot z povídky Ray Bradburyho Celé léto v jednom dni. Nebylo vůbec jednoduché zažívat, byť jen 

ve hře, ubližování, odloučení, šikanu … 

Součástí kurzu bylo také poznání daného místa – zámecké lapidárium,  muzeum řeznictví a hudby, 

noční kostel, varhanní minikoncert, vyhlídka z věže kostela, ohlušující zvuk zvonů… 

Odjížděli jsme plni zážitků a s novými poznatky, které už teď využíváme v běžném životě. 

       Julie Nadrchalová, 2. D 
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       Markéta Grigarková, 2. D 



 


