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Nepřijatelní hrají pro ALEN
V letošním roce jsme se zúčastniíli zajímavého projektu. Oslovily nás členky o. s. Nepřijatelní se
svým nápadem oslovit a pobavit hrou o ženách ženy - klientky neziskových organizací, které se
primárně věnují práci se ženami v tísnivých životních situacích. Nepřijatelní pořádali turné deseti
představení "Dámská šatna", která byla zároveň doprovázena přednáškami či moderovanou diskusí.
Cílem projektu bylo vyjádření podpory klientkám těchto organizací a možnost odreagovat se,
pobavit, vyslechnout přednášku a diskutovat o vlastních problémech. Dalším cílem projektu bylo
zvýšení všeobecného povědomí o zařízeních pro ženy a upozornění na jejich smysluplnou práci.
Na představení pro naše sdružení ALEN se děvčatům hereckého souboru podařilo zajistit přednášku
psychologa PhDr. Jeronýma Klimeše. Komponovaný večer se konal v Domě dětí a mládeže v
Karlíně, v klubu Podsklepeno. Alenky připravily na přestávku malé občerstvení a pozvaly i
kamarádky Žapky. Úvodního slova se ujala členka souboru Lucie Fulínová, představila všechny
přítomné aktéry a předala slovo přednášejícímu. Pan Dr. Klimeš je nejen uznávaný psycholog, ale
také sám onkologický pacient, proto jeho osobní zkušenost s onkologickým onemocněním je
nenahraditelná, proto může mluvit o rakovině bez obalu, může mluvit otevřeně o problémech, které
nastanou v době nemoci, o správné komunikaci v rodině, o strachu ze ztráty života i o smrti, může
mluvit s nadsázkou i vtipkovat o vážných věcech. Těžké životní chvíle vyžadují pravdivou
komunikaci, jeho názor je říci všem, jejichž život moje nemoc může ovlivnit, pravdu.
Po přestávce, kdy se jen zaprášilo po koláčcích a bábovkách i kafíčku a minerálce, jsme se
pohodlně usadili ke shlédnutí komedie "Dámská šatna". Hra nahlíží do jinak skrytého prostoru
dámské šatny v divadle, do soukromí hereček, za oponu, do jejich ženského světa – se všemi
problémy, starostmi, vztahy, láskami i žárlivostí a přetvářkou. Děvčata na podiu i v hledišti se dobře
bavila a smích se ozýval na těch správných místech (jak nás pak "hérečky" ujistily). Myslím, že
spojení vážného tématu s komedií bylo pro nás velice přijatelné, i když hráli "Nepřijatelní".
Děkujeme za vydařené představení a prima zábavu Lucii, Kateřině, Janě a Evě (které hrály s
velkým nasazením a bez nároku na honorář), děkujeme za zaslané fotky Honzovi Donáthovi,
děkujeme DDM Karlín a mgr. Tomáši Krčkovi za vstřícné poskytnutí prostor klubu a děkujeme p.
PhDr. Jeronýmu Klimešovi za zábavnou přednášku s besedou a za čas, který nám nezištně věnoval.
Děkujeme Alenkám, které se podílely na přípravě večera.
Daniela a Zdeňka Jusková

