Středeční chvilka poezie v Klubu seniorů Řepy
Když jemná, útlá s hláskem spíše šeptajícím, Maruška Rampouchová, přišla
s nápadem, že by byla ráda, aby se na zasedáních našeho klubu recitovali
básně, byli jsme překvapeni. Dali jsme tomu volný průběh a Marušku jsme
pověřili, aby se ujala organizace svého nápadu. Nebála se toho a chvilka
poezie byla na světě. Stala se garantem přes poezii a dnes si už nevíme
představit zasedání klubu bez recitace a potlesku za přednes, někdy až
umělecký.
Překvapilo nás, že naši muži o recitování měli větší zájem než zdrženlivější
ženy. A Vašek Rybář se ihned přihlásil, že Marušce s tím pomůže. Stalo se
z nich umělecké duo, které všichni respektují. A dokonce mne dotazují, zda
jsem dala do plánu chvilku poezie.
A tak u nás zazněly básně Františka Hrubína, Vítězslava Nezvala, Jaroslava
Seiferta, Ivana Skály, Jaroslava Vrchlického, Josefa a Františka Hory, Andreje
Sládkoviče, Jána Kostry, Jaquese Préverta, samozřejmě Karla Hynka Máchy a
mnoha dalších. Zaznamenali jsme i pokusy o vlastní tvorbu z rad našich členů,
kterou bychom zatím zařadili k naivnímu lidovému umění, ale kdoví, možná
se zrodí i skutečný básnicky talent.
Toho roku jsme si naplánovali recitování přímo u sochy Karla Hynka Máchy na
Petříně. Vždyť kdo by neznal dnes již klasiku: Byl pozdní večer - první máj večerní máj - byl lásky čas.
Naši recitátoři Jaroslav Pastorek, Jiří Smělý, Václav Rybář, Alois Řezník, Josef
Procházka, Radek Čaněk, Jarka Vohradská, Jiřina Lišková, Milena Šoltýsová,
Irena Christovová, Jarmila Forstová, Marie Čanková, Maruška Rampouchová,
jsou ti, na jejichž přednes se vždy těšíme, tleskáme jim, protože si to skutečně
zaslouží. Časem se k nim přidají možná i další členové klubu, kteří zatím váhají
odhalit svůj talent.
Věřím, že naši recitátoři, nás budou vzorně reprezentovat na soutěži
v uměleckém přednesu, kterou připravujeme ke Dni seniorů pod patronaci
Mgr. Moniky Čermákové, zástupkyně ředitele Centra sociálních a zdravotních
služeb, pro všechny řepské senioři.
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