Pohádky

pro všechny
generace
Pohádky nás provázejí celým životem, slýcháme je od rodičů,
vyprávíme svým dětem, a když máme štěstí, staneme se
jejich aktéry… Není divu, že se staly ústředním tématem
charitativního kalendáře s názvem JDE NÁM O ŽIVOT,
který pro rok 2016 a hlavně pro dobrou věc vytvořil fotograf
ROBERT VANO ve spolupráci se známými osobnostmi
a SOU kadeřnickým v Praze 8, Karlínské náměstí. Výtěžek
z prodeje kalendáře (jeden stojí symbolických 200 Kč) je
určen spolku ŽIVOT 90, který už léta pomáhá našim
seniorům. První oficiální křest kalendáře se uskutečnil 4. září
v rámci veletrhu World of Beauty & Spa v pražských
Letňanech, druhý 1. října v prostorách Národního divadla.
Po úspěchu loňského kalendáře, určeného pro Sportovní club Jedličkova
ústavu, se realizační tým ve složení
fotograf Robert Vano, Pavel Malina,
ředitel SOU kadeřnického v Praze 8
Mgr. Jan Cigánik a nově také redaktorka České televize Jana Peroutková, rozhodl v projektu pokračovat. „Dlouho
jsme diskutovali o tom, komu letos
výtěžek z prodeje věnujeme, a nakonec jsme se rozhodli pro seniory.
Často se na ně zapomíná, přitom jich
neustále přibývá a jejich situace není
jednoduchá. Spojili jsme se proto
s ředitelem spolku Život 90 Mgr. Janem Lormanem a domluvili podrobnosti,“ vysvětluje Robert Vano. A proč
právě téma pohádky? „Protože v pohádkách se potkávají různé generace a staří předávají svoje zkušenosti
mladým. Nehledě na to, že tam nikdy nechybí pozitivní náboj a konec,
v němž dobro vítězí nad zlem.“
Vybrat konkrétní pohádky nebylo
náročné, až na to, že každý z týmu se
samozřejmě snažil prosadit své oblíbené. Horší bylo dát dohromady účinkující z řady VIP osobností, protože
všichni jsou časově nesmírně vytížení.
„Nakonec se nám podařilo sladit je
podle jednotlivých profesí a výsledné
záběry naaranžovat tak, aby na nich
vždy starší předávali mladším ně-
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jaké moudro pro život,“ říká Robert
Vano a prozrazuje, jak ho těší, že se
do kalendáře dostala i jeho nejmilejší
pohádka O Šípkové Růžence.
Stejně jako v loňském roce se o účesy a líčení účinkujících starali žáci
SOU kadeřnického v Praze 8, Karlínské náměstí, budoucí kadeřníci
Bára Klimentová, Adriana Jirsáková
a Bronislav Harna pod vedením Bc.
Jany Limburské, zástupkyně ředitele
pro odborný výcvik. Letos byl jejich
úkol jednodušší, protože fotografování probíhalo v budově školy a oni tak
mohli pracovat na perfektně vybavené
školní kadeřnické provozovně. Ředitel
Mgr. Jan Cigánik koordinoval vznik
kalendáře nejen během několika květnových dnů, kdy probíhalo samotné
focení. Vyzvedl například kostýmy,
které po domluvě s Pavlem Malinou
zdarma zapůjčil fundus České televize, dohlížel na výrobu dekorací – například buchty, které herečka Zuzana
Vejvodová podává „Honzům“ na tandemovém kole, upekla jeho maminka.
A když bylo potřeba, přivážel a odvážel účinkující (mnohdy i v opravdu
úctyhodném věku), kteří ve svém nabitém diáři jen těžko hledali čas.
„Rád jsem přihlížel i samotnému fotografování, protože tam
vládla skvělá atmosféra. Těší mě,
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1. Dana Zátopková a její dvorní kadeřník Bronislav Harna; 2. Fotograf
Robert Vano s profesorem Janem Pirkem; 3. Dva stateční kováři Josef Váňa
a Vojtěch Bernatský; 4. Rusalka Kateřina Kněžíková, její profesorka Pavla
Břínková a Robert Vano

4.

Kalendář

JDE NÁM O ŽIVOT:

že jsem se setkal s takovými legendami, jako je například Kamila
Moučková nebo Dana Zátopková.
Mimochodem, paní Zátopková se
doslova zamilovala do našeho kadeřníka Broni Harny a prohlásila, že v životě ji nikdo tak krásně
neučesal,“ prozradil a bylo znát, že
je na své žáky opravdu pyšný. Spolupráci s nimi si pochvaloval i Robert
Vano, který se shodou okolností před
mnoha lety sám vyučil kadeřníkem.
Na focení kalendáře se přišel podívat i ředitel spolku Život 90 Mgr. Jan
Lorman. „Byl pro mě velký zážitek
vidět Roberta Vana při práci. Navíc
to byla příležitost osobně poděkovat
osobnostem, které se v náš prospěch
nechaly vyfotografovat.“ Spolek

K prodeji je v sídle spolku Života 90, Karoliny Světlé 18, Praha
1, v pracovní dny 8:00 – 16:00.
Můžete si ho také objednat poštou – v tom případě kontaktujte
Terezu Sobotovou na telefonu
222 333 530 nebo na emailu
tereza.sobotova@zivot90.cz.
Další příležitost bude 10. října
v rámci rodinného dopoledne
a běhu Seniorská míle. K zakoupení je také přímo v budově
SOU kadeřnického v Praze 8,
Karlínské náměstí.
slaví letos 25 let od svého založení
a kalendář Jde nám o život je pro něj
nejkrásnějším dárkem. „Rád bych
také dodal, že někteří z aktérů jsou
našimi přáteli a už léta s námi různými způsoby spolupracují – napří-

klad Dana Zátopková, Jiřina Šiklová, Libuše Švormová nebo Stanislav
Zindulka. Profesor Pirk je dokonce
členem našeho výboru…“
Výtěžek z prodeje kalendáře pomůže spolku například financovat
linku důvěry Senior telefon, na kterou se denně dovolají čtyři desítky
seniorů v nouzi. „Vedeme s nimi
zásadní rozhovory – často i o smyslu života, samotě či touze zemřít.
Snad nám prostředky pomohou
také zpřístupnit více zájemcům
zařízení tísňové péče, které umožňuje stovkám seniorů po celé republice žít v pohodlí domova s jistotou, že v případě pádu nebo jiné
krize přijde pomoc,“ upřesňuje Jan
Lorman, jak jim příspěvek pomůže.
Zúčastnil se i akce na veletrhu v Letňanech, kde charitativní kalendář
slavnostně pokřtily herečky Gabriela Vránová a Ivana Andrlová. Další
křest se konal v rámci Dne seniorů
v Národním divadle před představením Strakonický dudák a po něm
proběhla dražba kalendáře s podpisy
všech aktérů.
Připravila ym
Foto: Robert Vano
a Mgr. Jan Cigánik
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