Regionální folklorní sdružení Ostrava

Čtvrtletník členů folklorních souborů a jejich příznivců
VIII. ročník
červenec 2007

„Tento způsob léta zdá se mi býti poněkud podivným“
(Vladislav Vančura: „Rozmarné léto“)
pro mě z toho ovšem plyne to, co tvrdí Halina Pawlovská:

„Nejenže se mé myšlenky občas toulají. Někdy mě dokonce
opustí úplně!“
Ale hlavně, léto je tu a s ním prázdniny a dovolené a festivaly a zájezdy a horko a vedro a
dusno a jindy zase deštivo a zima – prostě léto jak má být!!! Tak si ho užijme z plných plic a
načerpejme sil do další sezóny!
HS

Pozvánky na významné akce v našem regionu:
•

1.8.07

•

13.-17.8.07

Vernisáž výstavy F.Řezníčka z festivalu Folklor b.h.
17.00, Nová radnice Ostrava
Folklor bez hranic Ostrava

•

25.-26.8.07

Sochovy slavnosti – Lhotka p.Ondřejníkem

•

14.-16.9.07

•

20.10.2007

•

27.10.2007

•

10.11.2007

•

23.11.2007

•

1.12.2007

•

2.12.2007

Třebovický koláč – IV. ročník podzimní slavnosti
Třebovice
koncert k 30. výročí Ondřejnice
Stará Ves n.O.
koncert k 60. výročí Hlubiny
DK Města Ostravy
Koncert „Regiony jak je neznáme“ + „30+30+60“
Janáčkova konzervatoř Ostrava
koncert k 25.výročí Ostravičky
kino P.Bezruče, FM
PRAMENY + INSPIRACE
DK Města Ostravy
Seminář pro zájemce
Janáčkova konzervatoř Ostrava

Kromě toho spousta vystoupení přehlídek i festivalů na kterých se účastní soubory z našeho
regionu – tak všem držíme palce, ať se vše podaří a ať se všem divákům „náš“ folklór líbí tak,
jako doposud ba i více.
Srdečně Vás na všechny akce zveme a pozvěte co nejvíce diváků, ať nadšenců posedlých krásou lidové
kultury, písně tance a všeho přibývá!!

RUBRIKA
- postřehy – náměty – kritika – postřehy – náměty – kritika OHLÉDNUTÍ ZA ZPĚVÁČKY 2007
Už tradičně a na tradičním místě – v lázních Velké Losiny – se v květnu
sešli nejlepší zpěváčci republiky ke svému soutěžnímu klání. Poté, co se loni na
hlavy pořadatelů snesla sprška kritiky, byla letos částečně změněna organizace
soutěžních dnů a také částečně i štáb organizátorů. A nutno říci, že to byly
změny ku prospěchu věci:
1. Sled zkoušek ( v pátek v podvečer ) a soutěžních vystoupení
( v sobotu dvě semifinálová kola, v neděli odpolední finále ) umožňoval všem
dětem si po dlouhé cestě dostatečně odpočinout, před vystoupeními se
rozezpívat, soustředit a připravit, mezi akcemi měli všichni – i ti, co zpívali
v sobotu i v neděli – možnost prohlédnout si zámek, papírnu nebo se
vykoupat v bazénu.
2. Všichni soutěžící vystupovali v důstojném prostředí – sál Lázní Velké
Losiny je překrásný, problémem však začíná být jeho kapacita – jak se
zvyšuje zájem o Zpěváčky, kapacita sálu je už nedostačující –
organizátoři tedy přenášeli zvuk ven, na nádvoří, což umožňovalo dalším
lidem si ty překrásné výkony alespoň poslechnout.
3. Nástupy soutěžících zvenku a ne ze sálu byly pro děti méně stresující,
k čemuž přispěli i velmi milí a vstřícní organizátoři, kteří je tam
shromažďovali, připravovali k nástupu atd.

4. Dostatek času zůstal i rodičům a pedagogům, kteří zpěváčky připravují,
aby výkony svých svěřenců mohli probrat se členy poroty – jejich
fundované rady jistě také přispívají ke zvyšování úrovně celé soutěže.
5. Sobotní večer byl organizován opravdu pro děti – kromě tradičního
Pohádkového lesa, na kterém se dobře pobavily nejen děti, ale i dospělí,
to byl večer plný soutěží i sladkých odměn v sále hotelu Dlouhé stráně,
kde byli všichni ubytováni – i na ty dospěláky se dostalo ( Díky, Petře
Ščerbo! ). Bavili se všichni a usnadnilo to čekání na verdikt poroty o tom,
kdože to postoupí do nedělního finále.
A co ještě dodat? Především VELKÉ DÍKY oběma muzikám! Obě
perfektně připravené, obě s velmi milým a vstřícným přístupem k dětem, obě
podávající vynikající výkony! Takže znovu – DÍKY!
Tento 13. ročník byl pro náš region velmi úspěšný. Ač jsme do Losin
mohli poslat jen 3 zpěváčky ( proč, když celkový počet soutěžících se oproti
loňsku nesnížil? ), dva z nich se probojovali do nedělního finále – tedy mezi
dvacítku nejlepších v republice. Svědčí to o tom, že úroveň naší ostravské
přehlídky je velmi vysoká a troufám si říct, že mnozí z těch dalších, které porota
v Ostravě ocenila, by se v Losinách neztratili. A kdo nás to tedy tak úspěšně
reprezentoval? Byly to dvě dívky – Marta Tabachová ze souboru Hurčánek
z Palkovic a Eva Ferencová z frýdecko-místecké Ostravičky. Děkujeme jim za
vzorné výkony!
Radka Kulichová

20.celostátní přehlídka dětských folklorních souborů
Jihlava 9. června 2007
9. června se v Jihlavě konal 20. ročník celostátní přehlídky dětských
folklorních souborů. NIPOS Arama ve spolupráci s mnoha jinými organizacemi
uspořádal tuto již tradiční přehlídku v obrovském kulturním domě v Jihlavě a já jsem
si neodpustila tu cestu a jela jsem se na nejlepší dětské soubory z republiky podívat.
Jak jistě víte, za náš region se přehlídky zúčastnil soubor Ondrášek s pásmem
„Maslo, maslo, kaj si zašlo“. Celkově se přehlídky zúčastnilo 14 souborů, které
postoupily z krajských či regionálních přehlídek. Za sebe musím říct, že Ondrášek
„nám“ ostudu opravdu neudělal, byl odborným lektorským sborem hodnocen opravdu
velice dobře a já bych jim za to chtěla moc a moc poděkovat!
Lektorský sbor Mgr. Jana Polášková, PhDr. Alena Schauerová, Kamila Skopová
a Jiří Urban hovořili ke každému souboru a tak pro zajímavost jen něco málo, co
jsem si stihla poznamenat k Ondrášku:
A.Schauerová: Moc mě potěšili, zejména jsem ocenila výběr materiálu pro tyto malé
děti, který jim přiblížil práci předků a přitom s ohromným vtipem! Bylo to bezvadné
celé a zejména závěr!
J.Polášková: Úžasná práce ve třech plánech jeviště, přirozené, nepřehrávané!
J.Urban: Byl senzační ten malý hladovec! Skvělé nápady!
K.Skopová: Hezky oblečené, učesané, dokonale využitá rekvizita! Skvělé nápady,
bezprostřední, malebné

K muzice se vyjádřil Zdeněk Vejvoda: Pro mě to bylo jako čistá studánka –
spolehlivé, jisté. Krásné, co udělá jen malá modulace – v jednoduchosti je síla!
Dynamika i v mluveném slovu – super!
A na závěr jen potěšující zpráva: Zvláštní ocenění lektorským sborem dostaly tři
soubory: Dyleň Karlovy Vary, Sluníčko Rokycany a Ondrášek Frýdek- Místek.
GRATULUJI A PŘEJI DO DALŠÍ PRÁCE HODNĚ SIL!!!¨
Helena Skálová

TŘINÁCTÝ FRÝDECKO-MÍSTECKÝ FESTIVAL SKONČIL
S ÚSPĚCHEM
Obavy organizátorů MFF CIOFF Frýdek-Místek 2007, který se uskutečnil v době od 12.- 18.
června, z „nešťastné třináctky“ se nenaplnily. Naopak, bez nadsázky lze říci, že byl úspěšný,
bez kolizí a problémů. I počasí bylo přímo ideální.
Festivalu se zúčastnilo celkem 680 účinkujících kromě souborů z ČR i z 8 zemí světa
(Indonésie, Turecko, Finsko, Maďarsko, Španělsko, Slovensko, Polsko a Dánsko). Krásnou
atmosféru zdařilých 33 koncertů kvalitních souborů doplnili davy diváků, kterých je rok od
roku více a co je potěšitelné, zůstávají i na veselice a rádi se aktivně přidávají do tance i
zpěvu.
Všechny soubory ocenily příkladnou organizaci, na které mají hlavní podíl rodiče, děti a
přátelé souboru Ostravička. Zhruba 50 dobrovolníků dnem a nocí nezištně pracovalo a
zajišťovalo vše potřebné. Předně jim patří dík, ale nelze nepoděkovat i dalším a to:
spolupořadatelům-ZUŠ, 7.ZŠ, Muzeu Beskyd, Národnímu domu, Ostravici, VOŠ Goodwil,
BIC a regionu Beskyd; pracovníkům školní jídelny 7.ZŠ, všem studentům –průvodcům,
moderátorům, ubytovatelům, sponzorům a dopravci – ČSAD Frýdek-Místek, který si hodně
„užil“ při změnách v organizaci přepravy souborů. Pokud všem síly vydrží, tak se snad znova
rozezní znělka MFF Frýdek-Místek u příležitosti 14.ročníku, jenž by se měl uskutečnit za rok
v termínu od 17. – 22.6.2008.
Eva Geryková
Prezidentka festivalu

ČTVRTSTOLETÍ OSTRAVIČKY
Beskydy a Pobeskydí, překrásný region naší vlasti, se nachází
v severovýchodním koutě ČR. Kraj, v němž se střídají strmá horská úbočí
s půvabnými údolími, husté tmavozelené lesy s jasnou zelení luk a pastvin, byl
odedávna domovem rázovitých lidí se svébytnou kulturou. Horské zurčící potůčky
spojují své vody v říčku Ostravici a ta pak stéká do malebného beskydského

podhůří. Zde se na obou jejích březích, pod dohledem majestátní, mýty a
legendami opředené Lysé hory, rozkládá dvojměstí Frýdek-Místek. A v něm už 25
let působí Dětský folklorní soubor Ostravička. Ano, letos je tomu již 25 let, co
se manželé Novákovi rozhodli vést své dvě dcerky, tehdy ještě předškolačky, ke
své velké životní lásce – k folkloru, a tak založili ve svém městě dětský folklorní
soubor. Už čtvrt století otevírají jeho vedoucí pokladnici lidové kultury, už čtvrt
století z ní vybírají skvosty v podobě lidových písní, tanců, her a zvyklostí a
předávají je těm, kdo jsou naší budoucností – dětem a mládeži.
Z původní malé skupinky dětí je dnes více než stočlenný dětský
folklorní soubor, který je znám nejen ve svém městě či regionu, ale po celé České
republice i v zahraničí. Za těch 25 let se v souboru vystřídaly stovky dětí,
z mnohých jsou dnes už maminky a tátové, a všem zůstaly v srdcích nejen
překrásné vzpomínky na léta strávená v Ostravičce, ale také, a to je hlavní, láska
k folkloru, k našim překrásným lidovým písním, tancům, tradicím.
K takovému významnému jubileu, jakým čtvrtstoletí bezesporu je, patří
samozřejmě i oslavy. Ostravička s nimi začala 20. dubna pořadem Letem světem
s Ostravičkou. Tento program byl záměrně koncipován jako vzpomínka na
zahraniční výjezdy souboru. A že jich bylo! Za těch 25 let své existence totiž
Ostravička vycestovala do 28 zemí 4 kontinentů a děti si z nich přivezly celou
řadu zážitků. Vyprodané Kino P. Bezruče v Místku tak mohlo shlédnout pořad,
v němž se zejména na filmovém plátně střídalo to nejzajímavější alespoň
s některých zemí, vše bylo samozřejmě doprovázeno živým tancem, hudbou a
zpěvem těch tanečních pásem, která patřila u diváků v zahraničí k těm
nejúspěšnějším. Nechyběly ani fotografie z nejranějších zájezdů, na kterých se
ještě v černobílé podobě mohli spatřit nejstarší členové souboru, ani překrásné
záběry ze zemí pro nás velmi exotických, jako je Maroko, Mexiko, Brazílie či
Taiwan.
Hned následující den oslavy pokračovaly společným setkáním
současných a bývalých členů souboru, současných i bývalých vedoucích a
spolupracovníků, přátel a všech příznivců Ostravičky. Při dobré muzice, při
dobrém vínku se zpívalo, tančilo, veselilo a hlavně vzpomínalo na krásné chvíle
strávené s folklorem a s Ostravičkou.
Těmito akcemi ovšem oslavy neskončily. Pokračovat budou na 13.
Mezinárodním folklorním festivalu ve Frýdku-Místku, který se uskuteční ve
dnech 11. – 18. června a během nějž Ostravička vystoupí se svým samostatným
koncertem, a pak na podzim, 23. listopadu, kdy se opět v Kině P. Bezruče
uskuteční slavnostní výroční koncert, na němž se už nebude vzpomínat na
minulost, ale soubor se představí publiku ve své současné podobě a s aktuálním
programem.
A jak nejlépe toto povídání ukončit? Snad slovy jedné posluchačky,
dávné korepetitorky souboru, nyní už dámy v letech, která po koncertě Letem

světem s Ostravičkou neváhala a plná dojmů napsala manželům Novákovým a
celému vedení souboru dopis, z nějž si dovolím citovat: „Celým pátečním
programem jsem byla velice nadšena a hluboce se před Vámi skláním, že v dnešní
době, kdy žáci ve škole dovedou ohrožovat učitele i na životě, tak Vy dokážete
organizačně zvládnout tolik dětí najednou a ještě s nimi v pohodě procestovat
takový kus světa a natočit o tom filmový dokument. Jeho záběry dokazují, že
svět není tak zlý, jak nás o tom informuje televize a denní tisk. Jsou lidé, kteří
nemají potřebu se navzájem zabíjet, ale dovedou se obejmout a slzet při loučení.
Vůbec přitom nezáleží na barvě pleti či příslušnosti k jinému etniku. Váš film
dokazuje, že slušný člověk stále ještě žije.“

Radka Kulichová

RUBRIKA
pozvánky – pozvánky – pozvánky – pozvánky-pozvánky
Mezinárodní folklorní festival Folklor bez hranic 2007
FOKLOR BEZ HRANIC OSTRAVA 2007 – 10. ročník
13. – 17. srpna 2007
Účinkují folklorní soubory kromě již tradičních folklorních souborů z Ostravy
(Hlubina, Hlubinka, Slezský soubor Heleny Salichové, Ševčík, Holúbek, hudecká muzika
Šlahorek ) se festivalu zúčastní soubor Úsměv z Opavy, Danaj ze Strážnice a soubory z
Bulharska, Ruska, Mongolska a Mexika.

pondělí 13. 8.
14.00 - Přijetí účastníků festivalu primátorem města Ostravy
16.00 - koncert - Jiráskovo náměstí (Kuří rynek)
19.30 - koncert - Janáčkova konzervatoř v Ostravě

úterý 14. 8.
10.30 - Vystoupení souborů v ÚSP Muglínov
10.30 - Vystoupení souborů v Domově důchodců Syllabova
10.30 - Vystoupení souborů v Domově důchodců Petruškova
16.30 - Podium před K-Triem zahájení programu starostou obvodu Ostrava-Jih
17.00 - koncert u K-Tria
20.00 - večer u cimbálu – setkání folklorních souborů

středa 15. 8.
17.00 - slavnostní průvod centrem města přes Lávku Unie na Slezskoostravský hrad
18.00 - Slezskoostravský hrad - výroční koncert 10. jubilejního festivalového ročníku

čtvrtek 16.8.
10.30 - vystoupení v Domově pro seniory Slunečnice na Opavské ul.
16.00 - průvod Hlavní třídou v Ostravě-Porubě
16.30 - podium u kruhového objezdu - zahájení programu starostou obvodu OstravaPoruba
17.00 - koncert u kruhového objezdu na Hlavní třídě v Ostravě-Porubě
20.00 - Večer s Folklorem - koncert - kolonáda Lázně Klimkovice

pátek 17.8.
18.00 - koncert Janáčkova konzervatoř v Ostravě
po ukončení koncertu - rozloučení s festivalem - foyer Janáčkovy konzervatoře

1. – 21.8. Foyer Nové Radnice
Výstava fotografií z minulých festivalových ročníků z archivu F.Řezníčka

13. ročník Sochových národopisných slavností
Lhotka pod Ondřejníkem 25.-26.8.2007
PROGRAM:
13.30 - shromáždění všech účinkujících souborů u pamětní desky Vincence Sochy,
následuje průvod do areálu slavností
14.30 - dětský pořad "Od jara do podzimu"
účinkují: Valášek z Kozlovic, Ondrášek z Frýdku-Místku, Malý Grunik z Ostravice,
Hlubinka z Ostravy, Malá Zálesí z Luhačovic
16.00 - hlavní pořad "Příběhy písní a tancem vyzpívané"
účinkujíc: Pilky ze Lhotky, Valašský vojvoda z Kozlovic, Grunik z Ostravice, CM
Vojtek z Ostravy, Ondřejnica ze Staré Vsi n. Ondřejnicí, SLPT Ostravica FrýdekMístek, Poĺana z Brna
18.00 - Medajlon souboru Ostravica pro Věrku Šimkovou
19.00 - Ať se tancuje, ať se furt zpivo (Ondřejnica slaví, Poľana a Bierowanie se
veselí)
20.30 - Zo srdca - pořad souboru Mostár
Po skončení programu následuje lidová veselice, hrají muziky zúčastněných
souborů.
Markéta Velká

Třebovický koláč
Třetí víkend v září patří podzimní slavnosti Třebovický koláč, která začíná v
pátek v areálu Třebovického parku v Ostravě.
IV. ročník podzimní slavnosti se uskuteční

14.9. - 16.9.2007
PÁTEK 14.září 2007
17:30

vystoupení cimbálových muzik a folkových kapel
•
•
•
•
•

cimbálová muzika Šmykňa, Ostrava
Camael, Praha
Calata, Ostrava
BG Styl, Ostrava
Pavlína Jíšová a přátelé, Plzeň

SOBOTA 15.září 2007
10:00

průvod obcí

14:00

slavnostní zahájení
vystoupení dětských folklorních souborů
•
•
•
•

Dětský soubor H. Salichové, Ostrava
Holúbek, Ostrava
Ostravička, Frýdek-Místek
Krasničanek, Krásné Pole

15:30

4ZDI, Pelhřimov

16:30

vystoupení dospělých folklorních souborů
•
•
•

Slezský soubor Heleny Salichové, Ostrava
Radhošť, Rožnov pod Radhoštěm
Radošov, Veselí na Moravě

18:30

Poutníci, Brno

20:00

„O slunovratu“, vystoupení taneční skupiny a cimbálové muziky
Hradišťan, Uherské Hradiště
volný program - posezení u lidových a trampských písní za
doprovodu country kapeky ASTRA

21:30

NEDĚLE 16.září 2007
14:00

BG Comeback, Opava

15:00

vystoupení folklorních kolektivů
•
•
•

16:30

Hlubina, Ostrava
Poľana, Brno
Kašava, Zlín

slavnostní ukončení
cimbálová muzika Hradišťan, Uherské Hradiště

Pozvánka na vinobraní:
Dobrý den,
rádi bychom Vás požádali o zveřejnění pozvánky na Vašich webových stránkách:
21.září od 14 hodin Tradiční vinobraní na náměstí SNP v Ostravě- Zábřehu,
pořádá Dům kultury Akord Ostrava-Zábřeh,
v programu folklorní vystoupení souborů Holúbek, Šmykňa, Ševčík aj., cimbálová muzika, recesní
soutěž - navlíkání hada z korkových zátek od vína, moderuje Honza Gavelčík a večer vystoupí
populární skupina Nebratři. Více na www.dk-akord.cz
Také bychom rádi pozvali další dětský soubor z Ostravy a okolí.
Vladimíra Dohnalová
program
Dům kultury AKORD Ostrava-Zábřeh
www. dk-akord.cz
e-mail: vd@dk-akord.cz
tel.596 762 503,
724 089 206

D Ů L E Ž I T É;
•

I N F O R M A C E:

V sobotu 10. listopadu 2007 by se měl konat koncert pod názvem „Folklorní regiony
jak je neznáme“, kterému jsem dala pracovní název „30 + 30 + 60…“, který by měl být
zároveň oslavou souborů s těmito výročími (Ondřejnica, SHS, Hlubina) a zároveň
ukázkou folklóru z jiného regionu. Host je prozatím v jednání, náplň koncertu vlastně
také, jen termín už je dán volným termínem na Janáčkově konzervatoři v Ostravě.
Vše o tomto koncertu se bude zase teprve projednávat, jednat, chystat, takže
bližší informace budou v září

•

Jak jste si určitě všimli, už máme stanovené datum pro nesoutěžní přehlídku dospělých
folklorních souborů. Bude spojena s Inspiracemi a bude se konat v sobotu 1. prosince
2007 v DK města Ostravy a to tak, že dopoledne budou zkoušky přihlášených souborů,
odpoledne pak samotná přehlídka a večer koncert vyhodnocených souborů a zároveň
koncert hostů – ti jsou prozatím v jednání. V neděli 2. prosince pak bude rozborově
výukový seminář pro všechny zájemce, který se bude konat v dopoledních hodinách na
Janáčkově konzervatoři v Ostravě.
Bližší informace včetně přihlášek a přesnějších informací o podmínkách i o
semináři Vám rozešlu v září 2007, ale už teď s tímto termínem počítejte, je dán volným
termínem v DK MO.

• Nejen veselé je toto léto, bohužel museli jsme se rozloučit s vzácnou
paní, kamarádkou, učitelkou…. Zemřela Věrka Šimková!!!

Věruška…., tak ji všichni znali
Věruška, Věrka nebo paní Šimková. Tak jsme ji všichni znali. Málokdo jí říkal Věra. Znělo
by to tak nějak tvrdě. Věruška byla totiž osoba pro všechny milá, usměvavá, chápavá. Chtěla
jsem napsat nějaký dlouhý článek, který by popsal její plodný život, ale nějak mi to nejde „do
pera“. Asi je to příliš brzy (zemřela 30.5.2007). Ale myslím, že i těch pár řádek osvětlí
vzpomínku na velkého člověka a zároveň prostou a nenápadnou ženu.
Půjdu do nedaleké historie a snažím se vybavit si těch více než 20 let, které jsem prožila v její
blízkosti, ať už přímé nebo jen přenesené. Věrku jsem poznala jako uměleckou vedoucí a
choreografku souboru Ostravica, do kterého jsem přišla v roce 1985. Vždycky říkala, že tančit
můžou všichni, i ti, kteří moc talentu nepobrali, ale tančí s chutí. Něco na tom je. Vždycky
pracovala s lidmi v souboru jako s individualitami, s jejich osobními charaktery a
schopnostmi a nechávala jim vlastní prostor. Přestože mnohé z jejich způsobů práce jsou již
dnes přežity a některé nahrazeny současnými „metodam“i uměleckého tvoření na jevišti,
Věrčiny choreografie jsou nadčasové. Vytvořila souboru základní repertoár, se kterým lze
stále vystupovat a který je stále „aktuální“.
Věrka – vypravěčka – byla bezkonkurenční. Každý krok, tanec nebo písničku dovedla
doprovodit poutavým slovem o historii, kde ho zapsala, viděla nebo našla, spojení něčeho
neuchopitelného s konkrétním místem či osobou. To bylo třeba na zkoušce. Ale pokud jste
přišli na návštěvu s představou například půlhodinového posezení, tak jste téměř jistě
odcházeli po dvou i více hodinách s hlavou plnou Věrčiných úžasných zážitků, vzpomínek
nebo myšlenek a názorů. V čerstvé paměti máme všichni zúčastnění soustředění v květnu
2005, které proběhlo v krásné přírodě na Starých Hamrech. Věrka i ve svém věku s čaganem
v ruce běhala po kopcích jako za mlada, pamatovala si různé cestičky a chaloupky a na
každém místě nám vyprávěla nějaký zajímavý příběh – kdo tam bydlel, co třeba slyšela
v které chalupě zpívat nebo tancovat. Vůbec nevadilo, že na některých místech nebyla třeba
50 let – vybavovala si vše jako by to bylo včera.
Jako člověk byla Věrka takovou tou hodnou babičkou, nejen pro svoji rodinu, kterou
milovala, ale taky pro nás. Vždyť ona s námi prožívala naše lásky, svatby i rozvody, výchovu
dětí, změny zaměstnání, vše to dobré i zlé. Pro každého zlobivce měla vlídné slovo, ale kdo si
zasloužil, tomu dala za vyučenou jasně a rázně.
Obdivuji ji mimo jiné za to, jak se dokázala po letech vrátit do souboru, kde byli lidé o
několik generací mladší než ona. Překonala spoustu svých věkem neměnných stereotypů a
dokázala se přizpůsobit, přesto neztratila svoji osobní a uměleckou hrdost.
I když už rok nebyla v souboru a my jdeme dále, bude mně i ostatním, kteří byli s ní těmi
společnými lety vnitřně spojeni, moc chybět. Měli jsme takovou pomyslnou jistotu, že tady je,
že nás sleduje a kdykoliv za ní můžeme zajet do Bašky nebo jen zavolat. A teď už tady není.
Ale nechci končit smutně. Věrka by to nechtěla. Musím jen zopakovat, že jdeme dále a
Věruška v duchu s námi.
Monika Škanderová
SLPT Ostravica

• A smutné zprávy nekončí, 1. července tragicky zahynul vynikající
fotograf, vzácný člověk, kamarád, přítel František Řezníček!!!
Budete nám chybět! HS

Pište, informujte, připomínejte – je to časopis nás
všech!!!
Dotazy, články, informace, nabídky, …. posílejte na adresu:

Helena Skálová, SVČ Korunka, Korunní 49, 709 12 Ostrava,
e-mail: skalovic@seznam.cz
tel.: 596 624 041; 599 526 706
mobil: +420 605 756 025
Toto číslo občasníku KACABAJKA pro vás napsala, vytiskla a rozeslala:
Helena Skálová

Neprošlo jazykovou úpravou.

