
Za mšenskými seniory přijela
Maruška i dvanáct měsíčků
JIŘÍ ŘÍHA

Mšeno – Úsměvy na tvářích i
slzy dojetí v očích seniorů vy-
loudili včera svým předvá-
nočním vystoupením studenti
Střední odborné školy a střed-
ního odborného učiliště Hor-
ky nad Jizerou.

Před polednem totiž se svou
pohádkou O dvanácti měsíč-
kách navštívili obyvatele
mšenského domova seniorů,
aby je v adventním čase potě-
šili.

Podle vychovatelky domo-
va mládeže horecké školy Mi-
chaely Ouředníkové se stu-
denti na vystoupení připra-
vovali už od září.

„Snažíme se zkoušet něko-
likrát týdně, ale bývá to dost
problematické. Některé děti
totiž mívají praxi,“ připo-
mněla vychovatelka, z níž se
každoročně stává režisérka
školního kulturního progra-
mu. Pilně trénuje se studenty,
kteří jsou přes týden ubyto-
vaní v domově mládeže.

S pásmem koled, poezie a
divadla do Mšena přijeli
chlapci a dívky od prvních do
čtvrtých ročníků z většiny
učebních i studijních oborů.
Nešlo ovšem o jejich první le-
tošní vystoupení, své turné
odstartovali už v pondělí v Be-
nátkách nad Jizerou, odkud
zamířili do Luštěnic. A včera
ráno se před cestou do Mšena
představili babičkám a dě-
dečkům v Dolním Cetně.

Herci z Horek se seniorům
nepředstavili v klasickém po-
dání pohádky, ale vybrali si

její úpravu podle Zdeňka Svě-
ráka. „Máme Svěrákovy
úpravy rádi, už jsme od něho
hráli Šípkovou Růženku,“ po-
znamenala Michaela Ouřed-
níková, která roli Mařenky
dala Lence Tarabové ze Mše-
na, zatímco zápornou Holenu
si zahrála Eva Holotová.

„Záporná role Holeny se mi
líbila. Mohla jsem být na svou
kamarádku Lenku trochu
zlá,“ smála se představitelka
Holeny a dodala, že seniorům
ráda rozdává radost.

STUDENTI z Horekmšenským seniorům zahráli pohádku a zazpívali jim vánoční koledy.

VDĚČNÍ diváci dostali od studentů keramické vánoční hvězdičky. NAPŘEDSTAVENÍ se studenti připravují od září. Foto 3x: Deník/Jiří Říha

Láhev s plynem hasiči z ohně vytáhli
Neratovice – Včera dopoledne vyjíždělo pět jednotek hasičů k
požáru kůlny, garáže a přístřešku v Neratovicích. V kůlně se na-
cházela třicetikilogramová propan-butanová láhev, která hro-
zila výbuchem, a také tam bylo uskladněné dobře hořící seno.
Požárníci naštěstí láhev našli a z dosahu plamenů ji včas od-
nesli. Hasící práce trvaly zhruba dvě a půl hodiny, škoda se vy-
šplhala ke čtvrt milionu korun. Příčinou vzniku požáru byla
technická závada na elektroinstalaci akumulátoru. (btk)

Senioři představí své výrobky v kapli
Neratovice – Kaple neratovického domova pro seniory se na ně-
kolik hodin promění ve výstavní síň. Dnes v 10 hodin tam totiž
začíná výstava výrobků klientů Domu Kněžny Emmy, která se
nese v adventním a vánočním duchu. Součástí slavnostního za-
hájení, které se koná ve vestibulu domova, bude pěvecké vy-
stoupení sboru neratovického gymnázia. Výrobky budou v pro-
storách kaple vystaveny až do 17 hodin, zítra si je pak zájemci bu-
dou moci zakoupit na vánočním jarmarku ve vestibu Domu
Kněžny Emmy, prodej začíná ve 14 hodin. (btk)

ČÍSLO DNE

18
studentů horecké střední školy a
učiliště včera navštívilo klienty
mšenského domova seniorů. V
rámci svého předvánočního vy-
stoupení jim zazpívali několik ko-
led a představili se ve Svěrákově
verzi pohádky O dvanácti měsí-
kách. (jir)

SLOUPEK BARBORY TESNEROVÉ

Koledy nevymřely,

koledy žijí!
Občas, když slyším, co se hraje na rádiových stanicích a hu-

debních televizních kanálech, nemůže mě nenapadnout otázka,
kdo si na ten či onen hit, jenž je zrovna tím nejposlouchanějším,
nejžádanějším a nejstahovanějším, vzpomene za pár let. Nebo
možná i za pouhých pár měsíců.

Většina v dnešní době vznikajících songů má totiž za úkol
pouze krátkodobě pobavit, přinejlepším pak navnadit poslu-
chače, aby si koupili nové album daného interpreta.

Nějaká myšlenka nebo snad poselství? To už se dávno nenosí.
Hlavní je, aby šlo o líbivou, možná až podbízivou melodii a jed-
noduchá slova bez hlubšího významu.

Ono to má určitý efekt, ne že ne. Asi každý rád alespoň občas
vypne a jenom tak poslouchá, o ničem nepřemýšlí a nechává se
unášet až do nirvány...

Na druhou stranu skladby, které mají nějaký ten hlubší ob-
sah nebo skrytý význam, jsou z celkového hlediska mnohem
cennější. Člověku se vryjí do paměti (nebo možná do podvědomí)
a hned tak na ně nezapomene. Ani po mnoha letech.

Je zajímavé, že vedle klasiků, jakými byli Beethoven nebo
Mozart, a hudebních stálic typu Queen, Abba, The Beatles nebo
třeba nedávno zesnulého českého skladatele Petra Hapky jsou
to právě koledy, které si každý pamatuje a bez kterých si Vánoce
nejspíš skoro nikdo neumí ani představit.

Koledy nevymřely, koledy žijí. Tak si je dnes večer pojďme
všichni společně zazpívat! barbora.tesnerova@denik.cz

Dnes večer se Českem rozeznějí vánoční koledy.
Jak společné zpívání vypadalo naMělnicku?

Zítra

čtěte
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