VAŠÍM OBJEKTIVEM

VÁNOČNÍ KONCERT GYMNÁZIA HLADNOV. V pondělí 17. prosince se uskutečnil ve Slezskoostravské radnici báječný vánoční koncert Pěveckého sboru Gymnázia Hladnov pod vedením Mgr. Veroniky Hurtové, PhD.
Nadaní a nadšení žáci se zde představili nejen svými pěveckými výkony, ale i jako sólisté hry na hudební nástroje: varhany, kytaru, saxofon, klavír a cajon. Čas se zde na chvíli zastavil, a předvánoční shon se tak
vytratil… Písní Veselé vánoční hody jsme se rozloučili a vydali do svých domovů s hřejivým pocitem a klidem v duši... Šťastné a veselé! Text a foto: PhDr. Alena Lacinová

VAŠE ZAMYŠLENÍ

Už jste napsali Ježíškovi? Jste už dospělí? Že na to ani nemáte čas? Tak si ho udělejte!
SARBEDKA, OSTRAVA

Vánoční přáni si pak můžete
splnit i sami!
Obchod Swarovski ještě voněl novotou, mají otevřeno
třetí den. Prodavačky, s původně bílými rukavičkami na
rukou (chtělo by to vyměňovat je častěji), se usmívají,
ochotně vysvětlují a ukazují
šperky s luxusními křišťálovými sklíčky, zamykají a odemykají prosvětlené skleněné
vitríny. Kamínky se krásně
lesknou, a ty, co nemají na diamanty, si možná splní malý
sen. Každý šperk před zabalením vyleští, vloží do krabičky
a do pytlíčku a přidají certifi-

kát v modrém obalu. „Vyzkoušej si ještě ten s tím modrým kamínkem, to nevadí, že
se ti líbí ten s tím čirým, a co
ten černý, a jaké že to je číslo?
Aha, tak padesát pět,“ přimhouřil oči asi padesátiletý
pán s šedivými vlasy ostříhanými na ježka. Bylo vidět, že
přemýšlí. Krátce se podíval na
prodavačku a zamrkal. Vypadalo to jako by říkal: Mne si
pamatujte, já se vrátím.
„Myslíš, že si mohu ten
prstýnek koupit? Já, vím je
trochu drahý, ale ten křišťál se
tak třpytí,“ blondýnka s vlasy
po ramena, něco přes čtyřicet,
se zálibně usmívá a prohlíží si
svou ruku. A aby toho lesku

bylo více, natáhne ruku před
zrcadlo. Přivírá oči a přemýšlí.
„Tak už pojď, víš, že spěcháme,“ řekl on. Ona se provinile usmála na prodavačku,
tolik se jí věnovala. Pak jen
špitla: „Na shledanou. Víte, já
si napíšu Ježíškovi. A pak přijdu sama.“
Prodejna s rybářskými potřebami byla téměř prázdná.
Jedinými zákazníky byl pán a
s ním malý kluk. „A dědo, proč
nesmíme babičce říct, že jsme
se byli podívat na nové pruty?
Ona by zase hudrovala? A až
bude jaro, vezmeš mě s sebou?
Budeme mít pánskou jízdu,
jóó? A půjde i taťka a strejda.

Já budu dělat ty kuličky. A pomůžete mi pak tu rybu vytáhnout? Dědo, a koupíš mi taky
prut? Tady ten malý,“ ukončil
svůj monolog asi tříletý budoucí rybář a stále ukazoval
na malý skládací prut s modrou rukojetí a navijákem. Děda pokrčil rameny a potvrdil:
„Jasně, babičce ani muk, to
bude naše tajemství. Tvoje a
vlastně i moje. Pojď, půjdeme
domů. A víš co? Napíšeme
hned Ježíškovi. Oba dva.“
Můj Ježíšek mě zná dobře.
Každý rok dostávám nějakou
knihu. Pro mne to je dárek ze
všech nejlepší. Vlastně poslední dobou i jediný. Vždyť
nejde o to, kolik balíčků bu-

dete mít pod stromečkem, ale
s kým se okolo něho setkáte.
Knihy u nás putují po rodině,
ale některé z nich mám stále.
Vzpomínám na jedny Vánoce,
kdy jsem jako dítě předem objevila několik dárků ve skříni. Měla jsem příušnice, den
byl dlouhý, tak jsem si prohlížela skříně. Nikdy více jsem to
již neudělala. Vážení dospělí,
schovávejte dárečky lépe! Ježíšek pak míru dětské radosti
vidí. Vždyť o tom ty Vánoce
jsou.
Milý Ježíšku, tak ti po roce
píšu znovu. Máš toho opět
hodně, tak já ti vlastně již pomohla. V našem bytě, ve skříni na chodbě, v regálu vpravo

dole najdeš několik dárečků.
Ten v papíru se sněhuláky ber
opatrně, koupila jsem si ho
před týdnem, ten parfém mi
fakt voněl. Ta malá obdélníková krabička v červeném
obalu, to jsou ty korálky, které jsem tak chtěla. No a ten bílý sáček se stříbrnými hvězdičkami, ten ti může i spadnout, pokud bys od nás spěchal k sousedům, je v něm ta
hřejivá i chladivá bílá šála. A
prosím, nezapomeň, výběr
knihy je na tobě. Vždyť mě
znáš...
Tak si udělejte čas a napište. Ne textovou zprávu z mobilu, ale tužkou. Hezky na
papír…

VAŠE REPORTÁŽ

Proběhl první ročník taneční soutěže O žlutého smajlíka
HANA VELKOBORSKÁ

První prosincový den 2012 se
zapíše do paměti všech milovníků soutěžního tance jako
počátek staronové tradice v
pořádání tanečních soutěží v
moravskoslezské metropoli,
která kdysi bývala významným centrem tohoto sportu.
Dance studio Ostrava pod vedením manželů Leony a Karla
Bankových, uspořádalo první
ročník soutěže Moravskoslezské divize O ŽLUTÉHO
SMAJLÍKA.
Již v časných ranních hodinách mířily zástupy tanečníků a diváků do společenského sálu Rock and Roll clubu
Garage
v
OstravěMartinově, kde se do pozdních hodin utkalo na parketu
asi 150 tanečníků z Ostravy,
Brna, Havířova, Kroměříže,
Olomouce, Zlína, Šumperka,
Uherského Hradiště i polské
Čenstochové. Soutěžilo se jak
ve standardních, tak také v latinskoamerických
tancích
třídy D, C, B a v kategoriích
Hobby a celkem bylo uděleno
30 prvních míst. Diváci vytvořili soutěžícím dětem, juniorům, mládeži, dospělým i
seniorům neopakovatelnou
atmosféru a sponzoři pro vítěze připravili hodnotné dary.
Každý vítězný pár obdržel také dort ve tvaru smajlíka.
V porotě zasedly významné
osobnosti tanečního sportu
České republiky, mezi jinými
také Petra Kostovčíková, která spolu s Janem Apltauerem
celé klání moderovala.
O tom, že má v Ostravě taneční sport mnoho příznivců a
podporovatelů napříč věkovými kategoriemi – nejmladšímu návštěvníkovi bylo 5
týdnů a nejstaršímu přes osmdesát –, svědčí nejen počet diváků, ale také zájem institucí,
které tento projekt podpořily,
např. generální partner VZP,

Magistrát města Ostravy, společnosti RWE, Apeom, K2 atmitec, Private Member, Silesia Medical, Hotel DUO a další.
Věříme, že tento ročník
soutěže nebyl poslední, a těšíme se v příštích letech na jeho
pokračování.
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