Umělecký zájezd dětského vinořského souboru do partnerského města Kargowa v Polsku
Třicetičlenný soubor dětí Kristýny Kučové ve dnech 1. - 3. června 2018 zavítal s nastudovanými
operkami „Tři bratři“ (Z. Svěrák, J. Uhlíř) i do polského partnerského města a reprezentoval Vinoř na
den dětí a Svátku čokolády.
V pátek po příjezdu děti navštívily dodnes funkční depo parních lokomotiv ve Wolsztyne a večer v
Domě kultury zahrály všechny pohádky z Tří bratrů pro polské a německé publikum. Představení se
velmi líbila, místní i německé děti hádaly a komentovaly pohádky a byly vyzvány k partecipaci na
dalším mezinárodním pohádkovém workshopu u nás. Oceňovány byly především herecké výkony
celého souboru a pěvecké výkony protagonistů, ale i scéna a celé hravé, netradiční pojetí pohádek
bylo velmi chváleno.
Na sobotu dopoledne pro děti polská strana připravila sportovní soutěže a hry s krásnými cenami a
dobrotami. Krátce po poledni vinořský soubor de facto zahajoval Svátek čokolády a odpoledne si děti
festival vychutnaly naplno na čokoládových dílnách a pouťových atrakcích a v celé parádní festové
atmosféře koncertů a zábavy.
Dostalo se nám nesmírně vřelého přijetí a byli jsme jako oblíbení také hýčkáni. Na závěr nám
koordinátoři napsali děkovnou báseň za naši skvělost, až jsme se rděli, že si tolik pozornosti
nezasloužíme. Jak říkají, adoptovali nás a je to vzájemné.
Děkujeme za vše Barbaře Pajecz, panu Leszekovi Radomovi, který se o nás staral jako o vlastní a jeho
kolegům, Marcovi, který nás vezl (ač jako muzikant měl být na scéně) do nemocnice až do Wolzstyna
a všem lidem, kteří nám byli k dispozici a přispěchali, když bylo potřeba třebas i v noci.
Vzhledem k tomu, že naši výpravu neprovázel žádný ze zastupitelů Vinoře, pozdravů a pozvání na
naše oslavy jsme se zhostili my a tlumočili je Kargowe i Schulzendorfu.
Městské části Praha-Vinoř děkujeme za možnost v Kargowe vystoupit a za sponzorování dopravy.
Pro děti to byl asi jeden z nejlepších možných dní dětí vůbec.
Za celou uměleckou výpravu s díky
Klára Löwensteinová

