XII. LSH v MěCKP proběhly 16. 6. 2017
Páteční počasí si z nás trošku utahovalo. Již od rána jsme přemýšleli, kam máme LSH nachystat.
Sondovali jsme informace o počasí na internetu a nakonec jsme se rozhodli možná trošku
zariskovat, chystáme venku. První, ale naštěstí poslední slejvák se spustil asi do půl hodinky od
počátku přípravy. Potom už se ale počasí umoudřilo a my jsme mohli být bez obav. Příprava a
rozložení stolů, musíme kalkulovat s počty klientů, kteří jsou na vozíčku, s počtem pozvaných hostů,
dobrovolníků, dětí z DD Krnsko a je nezbytné, aby byl vyšetřen prostor pro stolečky s jednotlivými
disciplínami. Čas neúprosně letí, je třeba chystat občerstvení, probíhají poslední kontroly ohledně
zabalených cen a dárků, paní ředitelka dolaďuje program. Začínám být lehce nervózní, je půl hodiny
do začátku akce a „surf-simulátor“ s obsluhou stále ještě nedorazil. Informace tří kolegyň, že mají
„úplné okno“, pokud se týká tanečního vystoupení, mne opravdu nepřidá! Čas se navršil, úderem
13.00h oficiálně odstartovat XII. ročník. Pochodně se ujímá klient pan Vladimír Rychlink a
v doprovodu aktivizační pracovnice paní Ivety Veverkové jako první míří k místu, kde budou hry
probíhat. V průvodu, který se pomalým krokem přemísťuje do míst za společenským sálem,
zahlédnu dobrovolníky ze ZŠ Husovo náměstí s Ing. Zadákovou, děti z DD Krnsko a jejich dvě tety
vychovatelky, klienty z Domova U Anežky s personálem. Účast na akci též přijali představitelé
města: pan tajemník Marek Mařík, paní radní Mgr. Ludmila Doležalová, vedoucí odboru vnitřních
věcí paní Marie Khýnová, paní Jaroslava Hlaváčková, dlouholetá ředitelka zařízení a bývalé
kolegyně, které vždy mezi sebou rádi vidíme. Hosté jsou usazeni, každý si našel své místo, někdo má
rád sluníčko, někdo spíše stín. Slova se ujímá paní ředitelka Mgr. Emilie Kalová, která přivítá
všechny hosty a informuje nás o programu. Hosté se mohou občerstvovat, personál nabízí kávu,
nealkoholické nápoje či pivo. Klienti mají možnost ochutnat domácí sladké či slané pečivo, o které
se vlastními silami postarali zaměstnanci. Děti zvědavě okukují surf-simulátor, stánky s disciplínami
a připravené ceny. Paní ředitelka předává slovo panu Pavlíkovi, který se stará o hudební doprovod a
děvčata se připravují na taneční vystoupení. Po vystoupení začínají vznikat soutěžní dvojice a
soutěžní klání začíná. Není určeno, kdo z dané dvojice bude úkol plnit, toto je vždy předmětem
domluvy v dané dvojici. V letošním roce jsme si pro soutěžící připravili tyto disciplíny:
1. Elektronické šipky
2. Přišíváme knoflík
3. Doplňujeme známé herecké, historické či pohádkové dvojice
4. Sestavujeme slova
5. Hádáme ptáky
U jednotlivých stanovišť se tvoří menší či delší fronty, ale to vůbec nevadí. Děti, které mají chvíli čas,
zkouší, jak dlouho vydrží surfovat. Někteří ze zaměstnanců též neodolají. S pejskem přišla účastníky
LSH potěšit též slečna Pavlína Rysková, malá Border kolie byla příjemným zpestřením červnové
slavnosti. Obsahy kartiček s počty bodů se zaplňují, některé dvojice mají již disciplíny splněné.
Odebírám se do prostor společenského sálu, abych mohla v klidu sčítat a vyhodnocovat. Vůbec
netuším, že za malý okamžik budu přímým svědkem jiného boje, boje o záchranu lidského života.
Venku probíhá veselí a soutěže, lidé se radují a smějí a nikdo netuší, že uvnitř pracuje team
zdravotnického personálu na tom, aby člověka vrátil zpět, zpět z druhého břehu, zpět mezi nás.
S němým úžasem stojím a dívám se na jejich práci, kterou bych přirovnala k vynikajícímu orchestru.
K orchestru, který nepotřebuje dirigenta, protože každý z hráčů je natolik vynikající, přesně ví, kdy
přijde jeho part. Nikdo z hráčů nevydává falešný tón, dokonalá souhra, symbióza a spolupráce,
prostě profesionalita na vysoké úrovni. Nedokážu nic víc, než zvednout palec a v pokoře se skláním
nad jejich prací. Pro mé kolegyně, zdravotní sestřičky to je snad rutina. Pro mne to je zázrak! Tají se
mi dech, když vidím, že se klient probírá, zaregistruji přivolané záchranáře a doufám, že vše bude
v pořádku.

Vracíme se s paní ředitelkou, která byla též přímým účastníkem záchrany, k vyhlašování vítězů.
Snažíme se, abychom nepůsobily příliš nervózně, prožitá situace námi otřásla. Snad se nám to
podařilo.
Před vyhlášením vítězů čeká naše hosty malé překvapení v podobě vystoupení benáteckých
gymnastek na vlastní hudbu. Poté už přistupujeme k samotnému vyhlášení a udílení cen.
Letošními výherci se stali:
na 1. místě - na paní Kalousová Olga + Dan Koštejn, cenu výhercům předávala paní radní Mgr. L.
Doležalová
na 2. místě – p. Václav Kuneš + Gabriel Virák, cenu výhercům předával pan tajemník M. Mařík
na 3. místě – p. Karel Šikal + Milan Horvát, cenu výhercům předávala paní M. Khýnová
Ceny od 4. do 10. místa byly též výherní. Dvojice soutěžících, které se do 10. místa neumístily,
nemusely být smutné, i pro ně byl připraven balíček s překvapením za účast v soutěži.
V této souvislosti bychom rádi poděkovali všem sponzorům, kteří svými finančními i materiálními
dary umožnili, abychom mohli hry v takovémto rozsahu zrealizovat. Díky těmto darům jsme mohli
nakoupit hodnotné ceny pro seniory i děti, či přichystat pro klienty pohoštění. Jmenovitě se jedná o
tyto sponzory: GSP SIGN & DESIGN s.r.o., AUTOPŮJČOVNA A OPRAVNA s.r.o. , Akrylux s.r.o., ALICOEXPORT, IMPORT Ing. Strážnická, Romana Erbenová účetní a daňové služby, GravoTech s.r.o.,
Baxant spol. s. r. o., Kadeřnice V. Štěpánková, Horákova Benátecká sodovkárna, Knihy na Burse,
p. Rákosníková, Lékárna Viola, Ovoce zelenina Pražská, p. Hlubočková, Papírnictví Na Burze Sejkora,
Zlatnictví Šulc, Paní Věra Hrudková.
Ocenění přebírají též žáci ze ZŠ Husovo náměstí, kteří k nám pod vedením Ing. Pavly Zadákové
pravidelně docházejí již 3. rokem a jejich pomoc je neocenitelná. Ráda bych vyzdvihla jejich starost
a péči o klienty, která v některých situacích až dojímá.
Pro děti z DD Krnsko jsme též připravili několik dárkových balíčků, které jsou vytvořeny ze
sponzorských darů. Kolegyně Iveta Wendlová upekla pro děti nádherný, marcipánem potažený
dort, který byl ozdoben figurkami s dětskými motivy.
…………. tak takové byly ty letošní LSH.
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