Únorové akce seniorů
Dvě únorové akce seniorů nabízely dva silné příběhy, kde hrály hlavní roli zisk, dobrodružství
i boj o moc, a které zákonitě vyústily v tragický konec.
Vestečtí senioři navštívili v pátek 10. 2. Hudební divadlo v Karlíně a vzhlédli muzikál
Bonnie and Clyde. Tentýž měsíc, 24. 2. ještě podnikli exkurzi do Valdštejnského paláce horní komory Parlamentu České republiky, provázenou odborným výkladem.
Bonnie & Clyde
Slavný muzikál skladatele Franka Wildhorna, který je založen na skutečných událostech nám
představuje životní příběh mileneckého páru Bonnie a Clyda. Gangsterské dvojice, která se žene za
dobrodružstvím, penězi a zkázou. Příběh se stal tématem mnoha knih, byl i několikrát zfilmovaný.
Odehrává se ve Spojených státech, v době hospodářské krize. Celé představení je jedna velká jízda,
plná napětí, dobrodružství i romantiky a také jeden velký smrtící pád. V hudebním nastudování
Martina Kumžáka zazářily pěvecké hvězdy Dasha a Martin Pisařík.

Valdštejnský palác
Valdštejnský palác je první barokní palác v Praze, postavený jako šlechtické sídlo v době,
kdy třicetiletá válka měla ještě daleko do svého konce. V roce 1623 byly na paláci zahájeny
stavební práce. Italští architekti a stavitelé byli vůdčími osobnostmi. Vojevůdce Albrecht z
Valdštejna se ze svého sídla však netěšil dlouho. Od roku 1630, kdy byla dokončována
výzdoba paláce, do své násilné smrti v roce 1634 v něm strávil nanejvýš 12 měsíců. Některé
prameny dokonce uvádějí, že v paláci pobyl celkem pouhých 80 dnů. Jeho dramatický život
byl plný dobrodružství, zvratů a intrik. Na sklonku života byl prohlášen za zrádce.
Od roku 1945 je palác majetkem státu. Dnes je národní kulturní památkou a sídlem horní
komory Parlamentu České republiky. V místech, kde byli původně ustájeni koně, od roku
1998 až do současnosti, se nachází Jednací sál Senátu.
Příští jarní akce Spolku vesteckých seniorů by měla být věnována ještě návštěvě Prahy. Na květen je
naplánovaný jednodenní výlet. O všech akcí budou senioři včas informováni SMS zprávou.
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