
 
 

 

MEMOfestival přinesl vzpomínky, setkání a nové příběhy 

 

Na sklonku roku se v Domově pro seniory Chodov konal druhý ročník festivalu 

reminiscenčního divadla MEMOfestival. Za vznikem přehlídky, jejímž posláním bylo, je a bude 

zdůraznit význam vzpomínky, vyprávění a práce s příběhy s přesahem k divadlu a 

mezigeneračnímu vzdělávání, je nezisková organizace FysioART, profesionální umělecké 

uskupení, které se dlouhodobě zabývá sociálním uměním a Domov pro seniory Chodov, který 

je znám svou vstřícností k výzvám a inovativními přístupy v péči o člověka v pokročilém věku.  

 

„Festival pro mne po umělecké i odborné stránce splnil očekávání – ukázal různé přístupy 

k divadlu reminiscence, nabídl spektrum od tradičnější formy po experimenty a vyvrcholil 

přenesením příběhů seniorů žijících v pražském Domově pro seniory Chodov divadelními 

prostředky do jeho prostor. Překvapivý byl zájem publika o představení i na ně navazující 

dialogy o důležitosti a formách zpracovávání vzpomínek. Zdá se mi neuvěřitelné, že v době 

adventní lidé vážili cestu na periferii Prahy, či dokonce ze severu Čech a Moravy. Je to zároveň 

povzbuzením a výzvou rozvíjet různé techniky reminiscenčních metod, zejména u 

nejpotřebnějších – u seniorů upoutaných na lůžko, díky nimž tento projekt v podstatě vznikl,“ 

zmínila autorka projektu a knihy 222 a 2 příběhy 20. století Hana Strejčková   

 

Letošní ročník se konal od 13. do 16. 12. a naplnil své poslání vyjádřené souslovím „Od 

vzpomínky k divadlu“. V nabídce byly inscenace, které reflektují vývoj společnosti na pozadí 

historických událostí s ohledem na letošní významná výročí (Anna V./ Hana B., Sestry, Hotel 

na rohu). Dotýkají se totiž stále aktuálních témat jako je například perzekuce, cenzura, strach 

z totality, ale také nabízejí neotřelý pohled na hrdiny své doby skrze jejich všední život, čili 

pocity, rituály, vztahy, přání, humor i povinnosti. Společným jmenovatelem všech uváděných 

her a citovaných příběhů byla obrazně řečeno „trojrozměrnost“ – závažnost sdělení, silný 

emoční dopad, komunikace s diváky.   

 



 
 

„Člověk si myslí, jak si bude pamatovat všechny příběhy, které kdy od koho slyšel. Ale jak jde 

čas a jak slyšíme mnoho dalších příběhů, na některé prostě zapomeneme. S touto knihou se 

oživují vzpomínky na hrdiny své doby, obyvatele jedné republiky, ale i své vlastní, a formou 

krátkých příběhů odkazují na 20. století. Díky projektu 222 a 2 příběhy 20. století se mnoho 

příběhů stalo plastickými, protože vystoupily z knihy na divadlo, abychom v rámci vyvrcholení 

MEMOfestivalu zavzpomínali i na spoluautory, kteří již nejsou mezi námi. Díky příběhům 

budou i nadále mezi námi žít,“ dodala Ing. Bc. Jaroslava Slivoňová, trenérka paměti a odborná 

poradkyně projektu.   

 

Přehlídka také nabídla tři různé formáty interaktivních představení (Budování zmaru/ 50. léta 

– Zchlazení jara/ Srpnová okupace 1968 – Pod křídly andělů/ Vánoce a vzpomínky) pro děti, 

žáky, studenty a seniory, přičemž tato mezigenerační setkání je svedla ke vzájemné spolupráci. 

O smysluplnosti festivalu například svědčí ohlas pana učitele dějepisu ze střední školy: „Na 

základě shlédnutého představení mám pocit, že už budu učit novodobé dějiny jinak.“  

 

Pomyslným vrcholem MEMOfestivalu bylo představení knihy 222 a 2 příběhy 20. století za 

účasti jejího patrona Tomáše Töpfera, autorky Hany Strejčkové a patrona DS Chodov Otakara 

Brouska ml. Sobotní program tímto patřil jak křtu, tak premiéře stejnojmenné inscenace 

inspirované příběhy obsaženými  v publikaci. „Já jsem si uvědomil, že když jsem byl mladý, 

neptal jsem se svých rodičů na jejich příběhy. Později, kdy jsem se začal zajímat o svoje kořeny, 

nebylo už se koho zeptat. Jsem rád, že vaše vzpomínky jsou zaznamenané. Knihu jsem si 

prohlédl a moc se na ní těším,“ řekl pan Tomáš Töpfer, patron knihy.  

 

Festival boří mýty o domovech pro seniory, že jsou to místa určená pro nocleh a čekání na 

smrt. Zajímavě vystavěná dramaturgie festivalu nabídla program, jenž zaujal mnoho diváků 

z veřejnosti, navíc v předvánočním čase. To dokládá, že zvědavost a touha poznat něco nového 

je mnohdy silnější než předsudek. A není bez zajímavosti, že Pražané, ale i lidé ze vzdálených 

koutů republiky, a dokonce obyvatelé jiných domovů pro seniory, zavítali opakovaně a několik 

nadšených diváků dokonce denně či na všechna představení. Festivalové události, během čtyř 



 
 

dnů jedenáct představení, shlédlo téměř 700 diváků ve věku od 3 do 96 let.  Pro příští rok obě 

pořadatelské organizace plánují třetí ročník festivalu. Program opět nabídne divadlo 

vzpomínek, interaktivní formáty pro všechny generace a již tradičně premiéru.   

 

MEMOfestival se konal za laskavé podpory Městské části Praha 11 a pod záštitou Ing. Dany 

Steinové, trenérky paměti a předsedkyně České společnosti pro trénování paměti a mozkový 

jogging. FysioART děkuje za finanční podporu kontinuální umělecké činnosti Hlavnímu městu 

Praha a Ministerstvu kultury ČR. Kniha 222 a 2 příběhy 20. století byla vydána za finanční 

podpory drobných dárců.  


