Seniorská recitační soutěž
První ročník seniorské recitační soutěže na téma Vánoční čas, se konal
13.11.2019 na slavnostním zasedání Klubu seniorů Řepy, pod záštitou
starostky MČ Praha 17.
Měli jsme čest uvítat mezi námi paní starostku Jitku Synkovou, za Centrum
sociálně a zdravotních služeb přišly mezi nás zástupkyně ředitele a radní pro
sociálnu oblast Jaroslava Šimonová, zástupkyně Monika Čermáková a Jana
Štěpánková. Za „Řepskou 17“ zavítala mezi nás redaktorka Radka Salusová.
Povzbudivá slova a ocenění práce Klubu seniorů Řepy přednesly paní
starostka a paní radní.
Možná jste i překvapeni, že klub známý svou sportovní aktivitou, překvapil
akcí, kde hlavní slovo měla poezie. Petr Gruber, ambasador klubu
ve stručnosti obeznámil přítomné s činností, kde se snažíme dát našim
členům uspokojení i v jiných oblastech než je sport. Vyzdvihl středeční
jednání klubu s nejrůznějšími přednáškami s lektory zabezpečovanými
Centrem sociálních a zdravotních služeb, týmem SENSENu nebo přímo našimi
členy klubu.
Dobře se to poslouchalo, ale museli jsme se vrátit k recitační soutěži, která
byla hlavním programem našeho zasedání. Jaká by to byla soutěž bez poroty.
A ta naše zasedla ve složení: předsedkyně poroty Jitka Synková, členové
poroty Jaroslava Šimonová, Monika Čermáková, Petr Gruber a Mária
Szitányiová.
Vedení celé recitační soutěže se ujala Monika Čermáková. Uvedla dvě
kategorie: první „vlastní tvorba“ s recitací, druhá jenom „recitace“ básně
samozřejmě na téma Vánoční čas.
V kategorii Vlastní tvorba s recitací se utkali dva soutěžící Josef Procházka a
Renata Kalcovská. Do kategorie Recitace se zapojili: Jiřina Lišková, Marie
Rampouchová, Václav Rybář, Jiří Smělý a Milena Šoltýsová. Zazněl přednes
básní od Fráni Šrámka, Jiřího Žačka, Viktora Dyka a Jana Nerudy. Neutichající
potlesk byl odměnou pro účinkující.
Po soutěži se porota odebrala do knihovny k rozhodnutí o vítězích a byla
vyhlášena přestávka na kávu, kterou pro nás připravila Jana Štěpánková. Po
přestávce následovalo překvapení.

Čestné místo mezi pozvanými hosty patřilo Tadeášovi Kalcovskému,
známému z filmu BÁBA Z LEDU, který si pro nás připravil hudební vystoupení.
Tadeáš nám zahrál Vánoční pásmo a doplnil ho o lidové písně. Na klávesy ho
doprovázel pan Pavel Pernica. Společně s nimi jsme si zazpívali písničku Ach
synku, synku … a připojili se nesměle i k vánočním koledám. Velký potlesk
zazněl divadelním sálem KC Průhon pro Tadeáše a Pavla. Tadeášovi přejeme
mnoho životních úspěchů, hodně zdravíčka a úspěšnou uměleckou dráhu.
Ocenili jsme odvahu všech vystupujících a Petr Gruber přistoupil k vyhlášení
výsledku recitační soutěže.
Vítězem v kategorii Vlastní tvorba se stála paní RENATA KALCOVSKÁ za
tvorbu a přednes básně „Vánoční zamyšlení“.
Vítězem v kategorii Recitace se stal pan JIŘÍ SMĚLÝ za přednes básně Jiřího
Žáčka „Vánoční kapr“.
Pěkné dárečky pro vítěze darovala a osobně i s vlastní recitaci odevzdala paní
starostka. Paní radní odevzdala vítězům pěkné diplomy z dílně CSZS .
Diplomy za účast v soutěži, za potlesku přítomných, předaly paní starostka
s paní radní všem soutěžícím.
První ročník seniorské recitační soutěže máme za sebou a těšíme se už dnes
na ročník druhý. Byl to takový náš první krok v této oblasti a myslíme si, že se
velice povedl. Poděkovala jsem všem, že přijali naše upřímně míněné pozvání
a rozloučila jsem se také malým veršíkem:
Když se blíží Vánoce,
velkou radost máme,
protože zas po roce,
dárky dostáváme.
A seniorská recitační soutěž byl náš vánoční dárek pro všechny a doufám, že
jeden z prvních. Přeji Vám všem mnoho zdraví, adventní ztišení, láskyplné
předsváteční a sváteční dny a i když ne každému se náš dárek a pozvání líbilo,
nevadí, hlavně že se rádi máme a že POEZII ČEST VZDÁVÁME !

Za Klub seniorů Řepy: Mária Szitányiová, předseda

