Společné představení
Českopolského divadla, zpěvu a tance na EHD u Sušárny chmele v Dubé
15. září 2018
V Dubé jsme měli možnost dne 15. 09. 2018 přivítat v sušárně chmele mnoho místních
obyvatel, ale i návštěvníků z partnerského města Mirsk. Stalo se tak díky kulturně společenské
akci, kterou jsme uspořádali v rámci Dnů evropského dědictví.
S partnerským městem Mirsk realizujeme projekt „Česko - polské dny radosti při příležitosti
nabytí samostatnosti”, registrační číslo projekt CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_012/0001493, který je
spolufinancován z prostředků Evropské unie, programu INTERREG V-A Česká republika –
Polsko 2014 – 2020 z Fondu malých projektů Euroregionu Nisa.
Společné představení Českopolského divadla, zpěvu a tance v podání žáků základních škol
partnerských měst Mirsk a Dubá při příležitosti významných dnů české i polské státnosti
přineslo mnoho radosti dětem i osobám připravujícím celý program již při samotném trénování
a přípravě programu, ale také především v první „ostré verzi“ konané v zajímavém prostředí
sušárny chmele v Dubé.
Po uvítací ceremonii zástupců samospráv partnerských měst Dubá a Mirsk, zdravici paní
strostky města Dubá Mgr. Zdeňky Šepsové a pana starosty města Mirsk Andrzeje Jasinského,
zdravici koordinátorky projektu Ing. Barbary Vítkové, začal samotný společně připravený
program dětí ze základních škol měst Mirsk a Dubá. Vzhledem k tomu, že v dnech
předcházejících této slavnostní přeshraniční společenské události v Dubé proběhla velice
zajímavá akce nesoucí název „Dubské dřevosochání”, před sušárnou chmele byly vystaveny
krásné umělecké práce, kde opracovávaným materiálem bylo dřevo. Z rukou paní starostky
města Dubá byla předána panu starostovi města Mirsk dřevosochařská práce se symboly města
Dubá. Pevně věříme, že 1. ročník Dubského dřevosochání nebyl poslední, ale že bude v dalších
letech akce rozvíjena.
Děti byly doopravdy úplně ty nejskvělejší. Moc se jim celé představení povedlo. Všichni
zaangažovaní dospělí učitelé, lektoři i členové projektového týmu byli s výkony dětí náramně
spokojení. Nejedna slzička ukápla dojetím také v hledišti, kde diváci v úžasu vnímali a
hodnotili jak samotné parádní výkony žáků základních škol, ale také samotnou koncepci
připraveného programu a historické souvislosti spjaté s politicko hospodářským, geografickým
a kulturně společenským vývojem nás Čechů i Poláků.
Společný přeshraniční projekt partnerských měst Dubá a Mirsk napomáhá hravou formou
přispět k překračování určitých bariér, které stále mezi oběma našimi národy jsou patrné.
Projekt je přínosný také v tom, že dětem a mládeži se zvyšují jejich jazykové kompetence
(čeština, polština, angličtina) i znalosti z oblasti dějepisných a zeměpisných souvislostí. Děti si
k sobě nalezly dobrý vztah a nemají problém spolu velice dobře komunikovat „někdy i tzv.
lámanou řečí“ či pomocí empatie. Ale i to je moc dobře, i tento způsob dorozumívání mladé
lidi v tom pozitivním slova smyslu posouvá dál v jejich komunikačních dovednostech a do
života je to velice dobrá zkušenost.
Dětem patří obrovské poděkování za „RADOST”, kterou nám udělaly!!!!!!
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Doopravdy obdivuhodně připravený scénář pro podchycení zásadních milníků posledních 100
let u nás v Čechách a scénář u polského dramatického představení přibližující historické
souvislosti do roku 1918 ve vztahu k Polsku tematicky plně zapadl do toho, co jsme od projektu
očekávali. Nápady učitelek z obou základní škol a celková koncepce připraveného slavnostního
programu zasluhuje doopravdy obdiv a obrovské poděkování. Projekt má v názvu slovo
"RADOST", a ona to doopravdy radost je!!!
Spoustu „RADOSTI“ rozdali také Izerskie Bogdanki, folklorní soubor, který k nám do Dubé
z Mirska přijel. Slyšeli jsme mnoho krásných veselých písniček, s parádním velice zvučným
hudebním doprovodem, kterému prostory v sušárně chmele umožnily výborné akustické
podmínky. Některé z písniček známe i v české verzi, takže bylo možné, kdo chtěl, mohl si
zazpívat společně s Bogdankami.
Na závěr celé akce hrála k poslechu i tanci skupina Mlynáři.
Projekt ale ještě nekončí. Čeká nás slavnostní program v polském Mirsku dne 11. 11. 2018,
kam jste srdečně zváni! Informace o konkrétním programu budou k dispozici na webu města i
na facebookovém profilu. Projektový tým se schází dne 31. 10. 2018 v Mirsku, aby doladil
všechny konkrétní podstatné organizační záležitosti, aby i v Mirsku jsme na sebe navzájem byli
pyšní a měli „RADOST”.
Součástí projektu je také „Výstava společných prací dětí“ s nádherně připravenou expozicí
tematicky vázanou na období let od roku 1918 do roku 2018. Pokud jste se nebyli ještě podívat,
anebo byste si rádi ještě jednou chtěli výstavu projít, je možné ji navštívit během měsíce září
a října v prostoru sušárny chmele v Dubé. Expozice se bude odinstalovávat 29. 10. 2018 a
potom bude putovat do partnerského města Mirsk, kde bude poupravena a návštěvníkovi
přístupna od 11. 11. do 15. 12. 2018. Přijďte se podívat, doopravdy stojí za to, je velice pěkně
připravená!!!!
Krásné zdravé podzimní dny všem!!!
Připravila Ing. Barbara Vítková,
koordinátorka projektu

19. 09. 2018
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