Podzimní akce vesteckých seniorů 2017
13. 10. 2017 - výstava ”13 komnat První republiky” v Galerii Tančící dům
Werichova vila v Praze, Na Kampě
30. 10. 2017 -

divadelní hra: ”Bytná na zabití” Divadlo Na Vinohradech

22. 11. 2017 - opereta: ” Polská krev ” Hudební divadlo v Karlíně

Výstava ”13 komnat Československé republiky” se konala v prostorách Galerie Tančící
dům do 25. října 2017. Nezbývalo tedy moc dnů, aby vestečtí senioři dlouho plánovanou
návštěvu uskutečnili. Pražská galerie Tančící dům již od dubna se propůjčila tématu
I. republiky, historické éře vymezené lety 1918 až 1938. Třináct okruhů rozvržených do dvou
podlaží mělo své náměty: Počínajíc rozvíjejícím se filmem a uměním, zahrnovaly
nepostradatelnou politiku a podnikání, nezapomnělo se i na elegantní a emancipovanou
módu nebo sport. Expozice přibližovala slávu i stíny, vzestupy i negativa každodenního života
Československa v dobových originálech.
Tančící dům - trochu rozevlátá budova z titanu, pískovce a skla poněkud neobvykle vyčnívá
nad chodník, přečnívá svou originalitou a svou svébytností přitahuje návštěvníky Prahy. Dvě
nárožní věže - zděná (Fred) a skleněná (Ginger), které podivuhodně odráží sluneční paprsky,
hlavně při západu slunce, stojí na rušném Rašínově nábřeží v Praze u Jiráskova mostu. Stavba
byla započata v roce 1994 a byla dokončena za dva roky. Původní název domu zněl podle
slavných hollywoodských tanečníků ”Ginger a Fred” (Ginger Rogersová a Fred Astair .
Tančící dům navrhl architekt Vlado Milunić spolu s Frankem O. Gehrym.
Výlet však nekončil na vrcholu galerie, kde jsme se z vyhlídkové terasy obdivovali panoráma
Prahy. Na druhém břehu Vltavy nás čekala další část pátečního programu - Werichova vila.
Objekt Werichovy vily, dříve též zvaný Dobrovského domek, Engelova koželužna nebo
Zahradní domek má téměř 500letou historii. Je součástí romantického ostrova Kampa,
odděleného od Malé Strany vltavským ramenem Čertovka. Vody z těchto míst od nepaměti
využívali řemeslníci, kteří nutně ke své činnosti potřebovali vodu (mlynáři, koželuhové,
zahradníci, hrnčíři). Dnes slouží ostrov ještě s budovou Muzea Kampa hlavně jako veřejný
park a vyhledávané místo pro relaxaci.
A Werichova vila? Ta dnes patří státu a je chráněnou kulturní památkou. Svého času (od
1725) ji vlastnila šlechtická rodina Nosticů, žil zde již jmenovaný český historik a spisovatel
Josef Dobrovský, v minulém století významný vědec, historik Zdeněk Wirth. Od roku
1948 do roku 1968 ve vile společně s Janem Werichem bydlel v přízemí domu také český
básník Vladimír Holan. Dům č. 501, jež dnes nese jméno po Janu Werichovi, nám nabídl
prohlídku osobních předmětů slavného herce, nábytek, repliku Golema, ale i kostýmy a
ukázky z hercových nejslavnějších filmů. Expozici připravila Nadace Jana a Medy
Mládkových, která si objekt pronajímá. V klubové zóně Werichovy vily se nachází stylová
cukrárna a kavárna. A tak jsme si konec výletu osladili ryze českými sladkostmi, jako jsou
Werichovy rohlíčky nebo Pražským koláčem. Zákusek jsme zapíjeli povzbudivými doušky
kávy.

Jiné zpestření přineslo seniorům představení ” Bytná na zabití” v divadle
Na Vinohradech. Původně anglická komedie, uvedená na vinohradské scéně v režii
Juraje Deáka nenabízela hororové ani adrenalín zvyšující scény. Naopak působila nevzrušivě,
i když hlavní role patřily pětici nebezpečných zlodějíčků, kteří v bytě trochu zmatené a taky
trochu senilní staré dámy spřádali loupežné přepadení. Představovali se jako amatérští
muzikanti, procvičovali klasické skladby a stará dáma je zbožně poslouchala netušíc, že
hudba zněla z gramofonu.
Nicméně stará dáma alias bytná Wilberforceová v podání stále vitální Libuše Švormové, si
nakonec dokázala poradit s povedenými nájemníky. Jako hlavní představitelka hry je herečka
ve svých 82 letech stále okouzlující svým podmanivým hlasem. Na jevišti strávila téměř celé
představení a předvedla velmi zdařilý profesionální výkon.
Seniory čeká v listopadu ještě jedno divadelní představení, tentokrát jde o známou operetu
”Polská krev”. Aktivní rok SVS bude zakončen Valnou hromadou, která se bude konat
v pátek 15.12. 2017. O akcích budou senioři včas informováni SMS zprávou.
SVS

