Českobrodské hrátky 2016
Dům pro Seniory v Českém Brodě pořádal již 4. sportovní hrátky. Tentokrát
jsme se zúčastnili i my – sportovci Městského centra komplexní péče – ve
složení: p. Drábková, p. Minaříková, p. Stehlík. Požadovaný doprovod tvořila p.
ředitelka a vrchní sestra Jana.
Za krásného slunečného odpoledne jsme dorazili na místo. Přivítala nás tamější
paní ředitelka a uvedla k prezentaci. Tady jsme každý dostal již předtištěnou
jmenovku (nosili jsme ji pak stále na krku) s názvy jednotlivých disciplín, které
jsme měli plnit. Např. pexeso, hmatový kvíz, šipky, ruské kuželky, kulinářský
kvíz… úkolů bylo celkem 9. Ve velkém sále pak pí. ředitelka uvítala přítomné –
byli to zástupci asi 12 Domovů pro Seniory ze Středočeského kraje. Každý
kolektiv měl připravený stůl pro sebe. K uvítání se přidal i pan místostarosta
Českého Brodu. Na to nás pí. ředitelka podrobně seznámila s organizací a
průběhem soutěže a my jsme vyrazili na stanoviště. Plnili jsme disciplíny jednu
po druhé za stálého doprovodu naší pí. ředitelky a sestry Janičky. Obě nás
všude provázely, silně fandily a povzbuzovaly.

Jednotlivá stanoviště byla

v různých místnostech, všude byly pracovnice domova, bedlivě nás pozorovaly,
radily, vysvětlovaly a po splnění jednotlivých úkolů nám daly razítko na naši
jmenovku. Vše procházelo v klidu, bez nervozity a spěchu. Při přecházení na
jednotlivá stanoviště jsme obdivovali velké místnosti Domu Anna, pohodlné
prostory, krásné prosklené atrium….. Plnění jednotlivých úkolů se nám dařilo,
zažili jsme spoustu legrace zejména tehdy, když došlo na ten sportovní úkon,
který jsme před tím nikdy neprováděli. Ale splnili jsme všechno! Snad nejvíce
nás zaujal „Kulinářský koutek“, kdy jsme byli posazeni ke špekáčkům, cibuli,
paprice a do sklenic jsme měli napěchovat utopence. Pracovnice domova nám
pak vše zalily lákem, sklenici ozdobně označily jménem a my jsme si ji poté
mohli odvézt domů.

Po splnění všech úkolů všemi družstvy jsme se znovu shromáždili ve velkém
sále. Bylo tu nachystané bohaté občerstvení a to byl také závěr dnešního
krásného odpoledne. Paní ředitelka se s námi rozloučila, zhodnotila naše
výkony a hlavně snahu, a popřála šťastnou cestu domů. Každý jsme dostal
Pamětní list, taštičku s několika upomínkovými drobnostmi, hrneček z matného
skla a samozřejmě i výše jmenované utopence.

Náš kolektiv MěCKP děkuje naší pí. ředitelce Kalové a sestře Březinové za to, že
nás vybraly a umožnily nám strávit exklusivní odpoledne v krásném prostředí.
Zároveň upřímně děkujeme pí. ředitelce Domu Anna v Českém Brodě, Ing. Lucii
Hovorkové a jejímu personálu za perfektní přípravu celé akce, do puntíku
klapající organizaci, a do příštích hrátek přejeme hodně zdaru, zdraví a dobrých
nápadů.

Podepsáno sportovní družstvo MěCKP

