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RECENZE na besedu s herečkou Hanou Frejkovou
Na úvod bych nejprve ráda podotkla, že… herečka a zpěvačka Hana Frejková mě natolik uhranula svou osobností a živelností, že jsem se rozhodla napsat recenzi právě na ní. Nejprve mě překvapilo, že zmíněná umělkyně zpívá tak specifické písně a jaký měla paní Frejková složitý, ale zároveň velmi zajímavý život. Z písní jsou cítit silné emoce a vzpomínky. Opravdu neví, respektive nedokáže říct, kdo je? Překvapilo mě, s jakou lehkostí dokáže o své minulosti vyprávět. Hned na úvod řekla, jsem židovka narozená v Anglii, mám česko-německé rodiče a kromě češtiny žádný cizí jazyk nějak výjimečně neovládám. Opravdu zajímavá charakteristika. Jak bych reagovala já, kdyby mi všichni v okolí, má rodina, ale hlavně má maminka řekli, že je můj otec zrádce? Uvěřila bych? Chtěla bych znát pravdu? Velmi na Haně Frejkové obdivuji, jak velmi urputně pátrala po své minulosti a jak se jí podařilo vypátrat i zajímavé detaily o svém dětství. Bylo na ní opravdu vidět, že je šťastná, že má skvělou oporu ve své rodině. Chtěla bych znát její recept na optimistickou chuť do života. Kéž by takových lidí bylo na světě více. I její publikace Divný kořeny je velmi inspirující  a čtivá. Je fascinující, že se na jednu stranu celý tak velmi vzrušující život vtěsnal do tak uzoučké knížky a na druhou, že tohle všechno prožil jeden jediný člověk. Doufám, že jednou i já, až dosáhnu věku jaký má umělkyně Hana Frejková, budu moc říci, díky Bože, za tak krásný a naplno prožitý život. Rozhodně setkání s uvedenou dámou považuji za přínosné.
 Musím zdůraznit, že beseda se mi opravdu velmi líbila, dala mi jiný pohled nejen na danou zpěvačku a herečku, ale i na doby, kterými musela během svého života projít. Dala mi sílu a větší naději být lepším člověkem. Nikdy se nelitovat. I když si budeme myslet, že jsme na pokraji svých sil nezdát se a vstát a jít dál. Při pohledu na její dosud prožitý život, mi mé dosavadní starosti a strasti připadají směšné a zbytečné. Vždyť žiji ve svobodném státě, kde jsou dodržována liská práva, kde se neodsuzují lidé bez řádného soudu. Jsem ráda, že žiji právě v této době, kde vládne demokracie.
 Jsem velice vděčná za to, že mi uvedený seminář dal tu možnost poznat tak zajímavé lidi, ptát se jich a setkat se s nimi v tváří v tvář. Rozhodně považuji uvedený volitelný seminář za přínosný a dobře koncipovaný. Oceňuji, že se zabýval tématy, která jsou pro pochopení zmíněné doby podstatná, ale v běžné výuce není na ně příliš prostoru …
