Samo - vzdělávání v Klubu seniorů Řepy
V Klubu seniorů Řepy to žije i proto, že si samy organizujeme
vzdělávaní našich členů. Posuďte co všechno jsme v tomto směru
udělali.
Nový rok začínáme povídáním si na téma „Betlémy“, tradice stavění
lidových betlému, prohlídkou betlému v pražských kostelích,
řezbářská díla různých lidových mistrů až po díla akademických
sochařů a malířů. Aktívní zapojení členů klubu do novoročních
přání, zvyků až po novodobé ohňostroje u nás i ve světě znásobují
vědomosti o slavení ve Vánočním období.
Cyklus přednášek pod vedením Mgr. Petra Grubera na téma „Jak
správně fotit a práce s fotoaparátem“ jsme ukončili soutěží a
výstavou fotek členů našeho klubu.
Ještě před těmito přednáškami nás Petr Gruber seznámil
s tuzemským pojistným trhem, jeho hlavními pojistnými produkty, a
se základy pojistného práva.
Krásné povídání o svátku sv. Valentína si pro rozšíření našich
vědomosti připravil Mgr. Radek Čaněk, abychom věděli, že se
nejedná jen o komerční svátek zamilovaných. Atmosféru svátku
jsme umocnili chvílí francouzské poezie, kterou v originále nám
zarecitovala PaedDr. Marie Čaňková a českým překladem oživila
JUDr. Milena Šoltýsová.
Velký úspěch zaznamenal Ing. Jiří Smělý, který si pro nás připravil
cyklus přednášek spojených s besedou „O životě a panování MARIE
TEREZIE, královny české a uherské“.
Jiřinka Lišková nám přednesla přednášku na téma „KARLŮV MOST“
a přímo na exkurzi po mostě nás obeznámila s jednotlivými sochami
a s historií mostu.

Jaroslav Satranský, bývalý aktivní fotbalista nás ve své prezentaci
obeznámil s českým a světovým fotbalem a vlastními zážitky ze své
sportovní kariéry.

Prezentace o životě EDITH PIAF, jejích nejznámějších šansonů a
pokračování na téma „Edith a Marcel“ v režii Marušky Čaňkové ,
Mileny Šoltýsové za technického doprovodu Radka Čaňka, si
zasloužila velké „Bravo“. Velký potlesk členů klubu byl toho
vyjádřením.
Nádherné melodie zněli zasedacím sálem při besedě o životě a
písničkách WALDEMARA MATUŠKY. Znovu to pro nás připravili
Maruška, Milena a Radek.
Cyklus přednášek i s besedou na téma „100 let od vzniku
československé republiky“ si pro nás připravili Jiřinka Lišková spolu
s Jirkou Smělým. Aktívní zapojení členů klubu z vlastními zážitky
dodalo této akci slavnostní atmosféru.
A znovu musím pochválit manželské duo, Marušku a Radka
Čaňkových, kteří si pro nás připravili povídání na téma „Francouzští
impresionisté“ a jejích slavné malířské obrazy.
V návaznosti na to následovala prezentace Mileny Šoltýsové o
životě a díle „Českých impresionistů“. Nestačili jsme se divit nad
krásou maleb domácích mistrů.
A jaká by to byla prohlídka impresionistů, kdyby tam chyběla
přednáška o životě a díle VINCENTA VAN GOGHA. Maruška a Radek
Čaňkovi nám připravili v této prezentaci skvostné chvíle a naše
chvála nebrala konce.
Jsme rádi, že máme v našem Klubu seniorů Řepy členy tak vzdělané
a moudré, kteří obětují přípravě přednášek spousta volného času a
své znalosti neváhají odevzdat nám ostatním.

Moc jim za to děkujeme a těšíme se na další přednášky, které už pro
nás připravují, jako např. Franz Lehár, jeho krásné operetní melodie
a život učitele národu Jana Amose Komenského.
Povídala si s Vámi Ing. Mária Szitányiová, předseda KSŘ

