
Vánoční posezení 
v Chaberském 
dvoře
Prosincové posezení se neslo v  ležérním 
taktu kavárenské atmosféry 30. let. Vlast-
ně šlo o úplně poslední kulturní ochutnáv-
ku roku 2018. Program zaštítila starostka 
MČ, která společně se svými kolegy popřá-
la hostům hodně zdraví a pohodu v  roce 
2019. Program byl malým dárkem a podě-
kováním našim seniorům za jejich celoži-
votní práci, péči o nás a lásku. Bez nich by-
chom neměli možnost navázat na hodno-
ty a  základy, které nám připravili, zacho-
vali a  předali. V  hledišti i  na jevišti vlád-
la úžasná atmosféra, která se po skonče-
ní programu přenesla i do prostor knihov-
ny a kulturního centra, kde na diváky čeka-
lo malé občerstvení.

Hudební notu držel profesionální muzi-
kant Václav Tobrman. Herečka Miriam Kan-
torková, i ve svém věku stále nespoutaný 
živel, zavzpomínala i na dobu, kdy ani ona 
neměla odvahu přiznat, že cituje básně 
tehdy komunisty zakázaného básníka Vác-
lava Seiferta, nositele Nobelovy ceny za li-
teraturu. Její kolegyně, ochotnická herečka, 
režisérka a  spoluzakladatelka našeho di-
vadelního souboru DIVOCH Věra Malinová 
skvěle navodila atmosféru 40. let a k básni 

„Prosinec“ také od J. Seiferta přidala i nád-
herný kuplet „Kdeže ty časy jsou“. Zpě-
vák Karel Bláha, kdysi sólista divadla Kar-

lín a operetní hvězda 70. až 90. let, potěšil 
dříve narozené věčně zelenými evergree-
ny. Mistr zvuku i osvětlovač Bohdan Jelen 
dbal na kvalitu slova i hudby. Cviky na žid-
lích jsme absolvovali pod odborným do-
hledem profesionální fyzioterapeutky Mgr. 
Eriky Havlasové. Nechyběla bohatá tom-
bola. O  diváky i  hosty programu se vzor-
ně postaraly členky sociální komise. Orga-
nizačně pomohli Tomáš, David, Kuba a Petr, 
šikovní deváťáci naší ZŠ ve spolupráci se 
všemi pracovníky úřadu.

Z vašich ohlasů už víme, že se těšíte na 
další pořady v  letošním roce. Vám, kteří 
jste se nedostali na vánoční setkání, mohu 
slíbit, že nepřijdete zkrátka. Nikdo nebude 
zklamán. Další setkání plánujeme na pře-
lom března a dubna. Těšit se můžeme na 
zajímavé hosty, kterými budou herci Libu-
še Švormová a Jan Hrušínský nebo zpěvač-
ka Hanka Křížková. Opět nebude chybět 
tombola a malé občerstvení. Sledujte náš 
Zpravodaj. Budeme vás včas informovat.

Hana Marie Kunešová, autorka pořadu
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