Krásná je rodná zem i v písních.
Plán se zrodil již koncem roku 2018. Oslovila mne předsedkyně Českého spolku v Košicích,
MUDr. Dagmar Takácsová, moje osobní přítelkyně. „Ahoj, viděli jsme Tě v TV, kde jsi
prezentovala Váš aktívní Klub seniorů v Řepích, tak mne napadlo, zda by Vám náš Ženský
sbor Českého spolku v Košicích nemohl v roce 2019 udělat koncert“.
Slovo dalo slovo, byla to moc zajímavá nabídka a dohodli jsme se, že by se koncert
uskutečnil v květnu 2019 pod názvem Krásna je rodná zem i v písních. Ženský sbor Českého
spolku z Košic ze Slovenska by zazpíval směs českých, moravských a slovenských lidových
písní.
Sama bych nic nezmohla, proto jsem oslovila Mgr. Moniku Čermákovou, zástupkyni
ředitele CSZS Řepy a řekla jsem jí o plánu s realizací koncertu v Klubu seniorů Řepy. Paní
Monika byla nadšená a jako zkušená manažérka ihned rozběhla akci, jak a kde by se mohl
koncert ještě uskutečnit. Oslovila spolek zrakově postižených v Praze 2 a Domov sv. Karla
Boromejského v Řepích, jmenovitě Ing. Moniku Strakovou. Dvě šikovné Moniky a já jsme
se dohodly, že v květnu se uskuteční tři koncerty našich přátel ze Slovenska.
První: 29.5 2019 od 9.30 hod. v divadelním sále KC Průhon v rámci pravidelného zasedání
Klubu seniorů Řepy.
Druhý: 29.5.2019 od 15.00 hod. Koncert pro zrakově postižené v ZŠ pro žáky s poruchami
zraku v Praze 2, Náměstí Mírů 19.
Třetí: 30.5.2019 od 15.00 hod. v Reflektáři Domova sv. Karla Boromejského.
Koncerty 25tičlenného Ženského sboru Českého spolku v Košicích pod vedením
sbormistryně Moniky Tomčákové a klavírního doprovodu, Zuzany Žegleňové měly
obrovský úspěch. Velké Bravo, standing ovation, slzičky v očích diváků a neutichající
potlesk diváků byly toho důkazem.
MUDr. Dagmar Takácsová nám před koncertem představila amatérský ženský sbor, který
kromě Slovenska vystupoval i na různých akcích v České republice, Polsku, Rakousku,
Maďarsku a Ukrajině. Kromě známých českých, moravských a slovenských lidových písní
zazněly i písně od Karla Hašlera, Antonína Dvořáka, Jaroslava Ježka, Eugena Suchoně,
Alexandra Moysesa a Blanky Kulínské.
Nezapomenutelná byla tečka za koncerty, když společně spolu účinkující i diváci zazpívali
oblíbenou písničku T.G. Masaryka „ Ach synku, synku…..“ v reflektáři sv. Karla
Boromejského.
Děkuji všem, kteří přišli a těm kteří organizačně pomohli s realizací tak nádherného
československého projektu KRÁSNÁ JE RODNÁ ZEM I V PÍSNÍCH.
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