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chovávajúcej zdravotníkov. Cítim
to tak, že všetci naši študenti, pripravujúci sa na náročnú profesiu
v zdravotníctve sú ANJELMI na
zemi... Počas praxe v nemocnici
sa stretávajú s utrpením, bolesťou, opustenými, starými ľuďmi
a žiaľ....aj so smrťou. Ktorý mladý
človek by sa lepšie dokázal vcítiť
do úloh anjelov hľadajúcich lásku
a odpustenie? Neviem si predstaviť... Osobne som nevychádzala z
údivu, ako sa naši žiaci – herci,
zhostili svojich úloh. Lenka Suchareková sa napríklad po autonehode dostala do neba...:) Hrala
s oduševnením a vervou, bola
nahnevaná, zúrivá, no aj chápavá
a milujúca...Bravó aj Dominikovi
Majerovi, ktorý si zahral padlého
anjela...Publiku sa predviedol ako
nadaný rečník, zvodca a aj tanečník. Dávid Pavlák bol v úlohe
najkrajšieho chalana na škole ne-

odolateľný. Keď mal byť na scéne smutný, skutočne mu takmer
tiekli slzy...Lucia Marhefková sa
zhostila bravúrne úlohy mrchy.
Kričala, soptila, bola sarkastická a
rozmaznanú drzaňu zahrala tak,
akoby ňou naozaj bola...( Všetci
pritom vieme, že Lucia je skôr
anjel ako čert ). Danka Dudašková nás očarila ľúbivou slovenčinou a presvedčivým hereckým
prejavom. Niet divu, veď divadlu
sa venuje od útleho detstva. Veľký obdiv sú zaslúžia aj : Martina
Kroláková, Ľubka Dikantová, Jela
Rišianová a Miška Dlugošová,
naša externistka zo ZŠ Francisciho v Poprade.
Som veľmi hrdá na našich žiakov,
na Vás všetkých, ktorí ste akokoľvek prispeli k dokonalosti našej
úžasnej akadémie. Naša škola si
zaslúži len to najlepšie, zaslúži si
našu pozornosť, opateru a lásku.

Dúfam v to, že aj vy sa k nej budete v budúcnosti vracať, že sa
pyšne budete hlásiť ku škole, ktorú ste absolvovali, ktorá vás pripravila do profesijného života aj
ľudsky ... Budete neustále čerpať
z posolstva , ktoré vám bolo vštepované počas štúdia : Konaj dobro aj keď ťa o to nikto nežiada.
Úprimné a veľké ĎAKUJEM patrí
mojim skvelým kolegom, ktorí
sa pripojili k všeobecnému nadšeniu pri príprave celej udalosti:
Dáška Škodyová, Stanky Čopík,
Janka Kurucová, Alenka Pohanková, Katka Tomková, Ivetka Machová a Anička Fireková. Všetci
ste svojskí, nadaní pre niečo iné,
no divadlo nás spojilo.
Svoje zamyslenie na tému AKADÉMIA ukončím anglickou myšlienkou, ktorá sa mi podsúva do
textu v súvislosti s vyjadrovaním
vďaky.

„A single rose
can be my garden
a single friend
my world.“
Jediná ruža môže byť mojou záhradou, jediný priateľ mojim celým svetom.
Moja záhrada sa rozrastá, je pestrá a vonia...Ďakujem, že ste...:)
VAŠA
TATIANA HUSÁROVÁ
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