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Už víme, kdo je důležitý jak šraňky v tunelu!
Pražskou premiéru představení Divadla Aldente „Maminko, jsi důležitá, jak šraňky
v tunelu!“ v režii Jitky Vrbkové mohli v sobotu 10. října 2015 vidět návštěvníci
Divadla Palace. Diváci zakoupením vstupenky přispěli na provoz ALFA centra
v Praze 3 – ambulantní psychoterapeutické poradny pro rodiče dětí se zdravotním
postižením a „dětským koutkem“ pro postižené děti. Nezisková organizace Alfa
Human Service při této příležitosti obdržela dar od reklamní agentury KOMPAKT
ve výši 21 000 Kč na svoji další činnost.
Pobavení, ale i poučení – tak by se velmi stručně dalo charakterizovat představení,
které vychází z textů autorů s Downovým syndromem. Dva z nich, Denisa Střihavková a
Jiří Šedý prozradili na závěr představení své plány do budoucna, třetí autor, Milan
Kosmák,

byl na jevišti jako herec. Hra vtipně reflektuje jinakost lidí s Downovým

syndromem. Za použití živé hudby na jevišti, stíhohry, ale i promítaného dokumentu
fabuluje v návaznosti na spojení „Up and Down“ tzv. Upův syndrom, kterým „trpí“
většinová populace. A proč maminky? Bez nich by to nešlo. Ty jsou přece všechny
důležité, jak šraňky v tunelu!
„Jsme rádi, že jsme náš nápad přivézt tuto inscenaci do Prahy zrealizovali. Herci byli
báječní a chtěla bych poděkovat všem divákům, kteří přišli a rozhodli se tak podpořit
naši činnost a také všem našim dárcům,“ říká Lucie Štěpánková z neziskové organizace
Alfa Human Service. Příjemnou atmosféru celého večera završilo i skvělé občerstvení,
které věnoval Clarion Congress Hotel Prague.
Nezisková organizace Alfa Human Service, fungující od roku 2000, podporuje pečující rodiče
s dětmi se zdravotním postižením a pracovníky v souvisejících profesích ve školství a sociální
oblasti. Zároveň provozuje ALFA Centrum v Praze 3 na Jarově, které nabízí služby pro pečující
rodiče, děti i seniory a informační portál www.alfabet.cz pro rodiče s handicapovanými dětmi.
Pro více informací kontaktujte: Petra Adámková, 607 216 236, petra.adamkova@alfabet.cz,
www.alfahs.cz , www.alfabet.cz

