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Maškarní odpoledne přináší seniorům radost, smích a milé vzpomínky
Primář psychiatrické léčebny v Bohnicích Karel Nešpor v oblíbeném televizním
pořadu Všechnopárty nedávno vysvětloval, jak důležitý je v životě smích. To mohou
potvrdit valašskobystřičtí senioři, kteří se ve čtvrtek 7. února veselili na maškarním
bále ve Společenském domě U Pernických.

Účastníci maškarního bálu měli na hlavách klobouky a jiné originální pokrývky.

Vlasta Jurčová se s čuníkem ráda vyfotografovala.
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Smíchem, který podle vědeckých
analýz prokazatelně příznivě působí na
duševní i tělesné zdraví, aktivní senioři
z Valašské Bystřice na odpoledním bále
rozhodně nešetřili. Svůj život tak opět
příjemně prozářili a proteplili. Jaká
byla na maškarním bále atmosféra,
o tom Spektrum Rožnovska informoval
Josef Stodůlka:
„V minulosti jsme pořádali papučový i pyžamový bál a nyní druhým
rokem jsme si dopřáli tanec v maskách. Bohužel ten letošní poznamenalo chřipkové období, takže se sešlo
jen čtyřiašedesát účastníků a patnáct
masek. Ty se na své vystoupení pečlivě
připravovaly v šatnách. Největší úspěch
zaznamenali tři čuníci. V utajení však
dlouho nezůstali, protože v našem seniorském klubu se natolik dobře známe,
že jsme brzy odhalili, jaké tváře se pod
maskami růžových prasátek skrývají.
To však vůbec nevadilo. Všichni jsme
se bavili velice dobře při tanci, zpěvu
a také při bohaté tombole, kterou
si sami zásobíme. Každý z nás vždy
donese nějakou cenu a ty spolu s dary
od našich sponzorů dotvářejí vzrušující
okamžiky spojené se slosováním. Stává
se, že někdo vyhraje pozornost, kterou
sám do tomboly přinesl. A věru byly
v ní i náramné dobroty. Mnohé z výher
se rozkrájely, rozlily do pohárků
a spolu se zákusky, chlebíčky a dalšími
pamlsky, které zhotovily na bál naše
milé seniorky, jsme je konzumovali
v průběhu celého zdařilého odpoledne.
K tanci a poslechu vyhrávali manželé
Švajdovi s bubeníkem, pěkným vystoupením průběh seniorského bálu zpestřily děti ze souboru Trojáček pod vedením Petry Dostálové.
Všichni byli spokojení a domů se
rozcházeli až po dvacáté hodině. Při
loučení se shodli, že v plánu akcí seniorského sdružení na rok 2014 nebude
v měsíci únoru určitě chybět tradiční
odpolední bál.“
MTA, foto: Ivan Dostál

O lístky do tomboly bývá mezi seniory již tradičně velký zájem.

Tanec s čuníky patřil k nejveselejším okamžikům maškarního bálu. Mnozí senioři si
přitom pozpěvovali Nohavicovu písničku:
V řadě za sebou tři čuníci jdou,
ťapají si v blátě...
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Vydařená premiéra baletu Sněhurka a sedm trpaslíků

Po vydařené premiéře si účinkující užili potlesk diváků vestoje. Sněhurku Vendulu
Kuželovou na pódium přivedl princ Marian Vavruša.

Na jevišti zuberského Klubu se v průběhu večera vystřídalo téměř šedesát žáků tanečního oboru ZUŠ B-Art, která působí ve Valašském Meziříčí a Zašové.

Do posledního místečka se v pátek
8. února zaplnilo hlediště Klubu Zubří při
večerní premiéře baletu Sněhurka a sedm
trpaslíků. Téměř 60 žáků Základní umělecké školy B-Art z Valašského Meziříčí
a také ze Zašové, kde má škola pobočku,
se představilo v oblíbené klasické pohádce
na motivy knižní předlohy bratří Grimmů.
Jak uvedla pro Spektrum Rožnovska
ředitelka ZUŠ B-Art Milada Borovičková, jedná se o balet se spoustou malých
i větších rolí. „Naše pedagožka Karin
Ulrichová, která představení nastudovala,
dříve působila v Národním divadle moravskoslezském v Ostravě, kde Sněhurku
a sedm trpaslíků na hudbu skladatele Bogdana Pawlowského úspěšně hráli. Karin
choreografii upravila a premiéra v Klubu
Zubří potvrdila, že to byla vydařená
volba,“ uvedla Milada Borovičková, s níž
přinášíme samostatný rozhovor v rubrice
Zpravodajství ze Zašové.
Tanečníci ve věku od pěti let až po
nejstarší dospělé žáky nacvičovali balet
tři a půl měsíce v odpoledních volných
hodinách přes týden i o některých sobotách. V průběhu hodinového představení
bylo pro účinkující nejnáročnější spojení
taneční techniky a divadelního projevu.
Učitele ZUŠ B-Art mile překvapilo, jak se
zejména mladší děti dokázaly soustředit po
celou dobu představení a jak se s pohádkovými rolemi sžily a ztotožnily. Odměnou
jim byl obrovský potlesk spokojených
a nadšených diváků. Líbila se jim i bohatá
výprava s kulisami, dekoracemi a kostýmy,
jež dokonale umocnila celou pohádkovou
atmosféru představení. Ta se opakovala
i ve středu 13. února v Kulturním domě ve
Vidči. Další vystoupení ZUŠ B-Art plánuje
na 14. března v Horní Bečvě, divákům ze
Zubří a okolí se opět představí 19. dubna
v místním Klubu.
MTA, foto: Marek Tihelka
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Sedm trpaslíků se společně se Sněhurkou a dalšími pohádkovými bytostmi znovu
předvedou v Zubří v pátek 19. dubna.

„Zrcadlo, zrcadlo, pověz, kdo je na světě nejkrásnější?“ Martina Slavíková se představila v roli zlé a ješitné královny.

