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Cvičíme čárky s Karlem Čapkem
Knihy Karla Čapka známého českého meziválečného spisovatele dramatika
překladatele novináře jsou dosud doporučovanou četbou v českých školách. Napsal
například dramata Matka Bílá nemoc R.U.R. a mnoho dalších. Ve svých dílech
varoval před ničivou sílou války. V díle Válka s mloky lidé nacházejí mloky
inteligentní živočichy a cvičí je jako levnou pracovní sílu. Ti se však vzbouří vytvoří
vlastní stát a hledají „životní prostor”. V Továrně na absolutno fejetonovém románu
lidstvo získá motor kterému může jako palivo posloužit jakákoliv látka kterou spaluje
beze zbytku. Přitom se ale uvolňuje záření absolutno které dělá z lidí náboženské
fanatiky. Začíná chaos a vypuká válka. Lidé si uvědomují viníka pak motory zničí. V
románu Krakatit je objevena nová velmi silná trhavina která je schopna zničit celý
svět. Slovo robot prvně užité ve hře R.U.R. navrhl Josef Čapek jeho starší bratr malíř
grafik ilustrátor a spisovatel který zemřel v koncentračním táboře krátce před koncem
války. Sám Karel Čapek zemřel 25. prosince 1938 tedy několik měsíců před okupací
Čech a Moravy německou armádou a vypuknutím druhé světové války ale krátce po
mnichovském diktátu. Je známo že gestapo plánovalo jeho zatčení. Byl pohřben na
Vyšehradském hřbitově skutečné místo odpočinku jeho bratra není známo.
Vysvětli: R.U.R., životní prostor, mnichovský diktát, gestapo, okupace.
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