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„Kostky jsou
vrženy“
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“o. s. Naděje pro všechny“

(Gaius Iulius Caesar)

Tato věta vešla do našeho jazyka jako označení situace, kdy je již
rozhodnuto, kdy nejde
couvnout. Mnohdy máme i my pocit, že náš
současný život je jasně
daný a my nemůžeme
jinak. Je tomu ale tak
naprosto jednoznačně
a nepochybně?, nebo
můžeme náš život nějak změnit. Můžeme,
pokud budeme chtít.
Nemusí se jednat o nějakou razantní změnu,
mnohdy stačí jen malá
odchylka od každodenního stereotypu, úsměv
navíc, milé slovo, jiná
pomazánka na snídani, či cesta domů druhou stranou chodníku :)
Jak to máte Vy? Držíte
se osvědčených zaručených receptů, zaběhaných jistot a stereotypů, nebo máte rádi a
zkoušíte i nepoznané,
aby byl ten den krapet
zajímavější? ...
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Děkujeme
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Novoroční slovo redakce
J. D. Walters kdysi řekl, že
je kolem nás tolik radostí,
tak proč čekat na zítřek?
Někdy žijeme příliš svou
minulostí nebo čekáme na
to, co přinese budoucnost
a zapomínáme na přítomnost. Na to, co můžeme žít
právě teď a otáčením se za
sebe či vyhlížením věcí
budoucích nevidíme to
krásné co je kolem nás.
Já vím, řeknete si možná,
na co krásného se máte
dívat teď v zimě a ve městě. Ano, někdy to je těžké,
ale snažme se. Když v prosinci poprvé nasněžilo,

Přejeme Vám všem
báječný, skvělý rok
naplněný
nadějí a láskou.

postřehli jste ty rozzářené
oči všech dětí, které vyrazily na nejbližší kopec ?
Nebo rozzářené oči dospělých, kteří se šli podívat na novoroční ohňostroj. Banalita, můžete
si říct, ale přesto, zkuste se
zamyslet, co třeba právě
Vás potěší v těchto zimních měsících, kdy se
choulíme do teplých bund
a jsme schovaní za velkými zimními šálami. Napište nám svůj tip na každodenní malé radosti a my
Vám přejeme, abyste jich
našli spoustu.

Zahájení dramatického kurzu
První lednová schůzka se
uskutečnila v úterý 6. ledna.
Zahajujeme dramatický
kurz, a to první čtenou
zkouškou pod vedením
Martina Legerského. Dozvídáme se první podrobnosti
o tom, o čem vlastně bude
naše představení, jsou obsazeny první role a před námi
se během čtení otevírá úplně nový svět.
Připomeňme si, že scénáře
i režie se ujal herec, loutkoherec Martin Legerski
z ostravského divadla lou-

tek. Martin se
od první čtené zkoušky
ujal “pevnou
rukou“:) nácviku představení. Nám
se pod jeho
vedením otevřel svět divadla
a my postupně pronikáme do
tajů herectví.
Z Ostravské univerzity nám
přišla pomoc v podobě milé
studentky Klárky, která se od
prvního okamžiku zapojila do
dění příprav na představení.

Nejprve jsme se přivítali,
obeznámili Klárku podrobnostmi o našem sdružení
a postupně se začala seznamovat s jednotlivými členy
- našimi nadějnými herci.
Přicházejí další zkoušky,
měníme některá herecká
obsazení, děláme úpravy ve
scénáři. Prostě je to zatím
živý organismus, který se
vyvíjí. Ale nám to nevadí,
bavíme se hraním a je vidět
na hercích jejich zápal, tak
držme pěsti našim hercům,
ať jim vydrží:)
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