XIV. Letní seniorské hry MěCKP
Ve čtvrtek 27. června 2019 vypukla v MěCKP velká sláva – konaly se tradiční Letní seniorské
hry MěCKP. Ve 13h 30 min. zaznělaa slavnostní famfára na lesnici, o kterou se postarala
sestřička Pavla Živná, pan starosta PhDr. Karel Bendl zapálil před hlavním vchodem MěCKP
symbolickou olympijskou pochodeň a průvod seniorů, dětí a hostů se pomalu vydal za budovu
MěCKP, kde se poté odehrál hlavní odpolední program. Na úvod se slušelo srdečně poděkovat
všem štědrým sponzorům, kteří letošní seniorskéhry podpořili, byli to: GSP SIGN & DESIGN,
AKRYLUX, Autopůjčovna a autoopravna Jiří Švejda, účetní služby Ing. Romana
Erbenová, Gravotech s. r. o., Lékárna Viola, Papírnictví Na Burse, Ovoce zelenina
Pražská, Knihy Na Burse, Zlatnictví p. Šulc, HORÁKOVA benátecká sodovkárna,
Baxant řeznictví a Kadeřnické služby Věra Štěpánková. Po přivítání hostů pan starosta
PhDr. Karel Bendl pozdravil a povzbudil všechny přítomné a popřál jim krásné odpoledne a
hodně štěstí při plnění soutěžních úkolů. I letos jsme na Seniorských hrách mohli přivítat milé
hosty, mezi kterými nechyběli zástupcí sponzorů – manželé Hrůzovi za firmu Akrilux a pan Jiří
Švejda z Autoopravny, dále jsme přivítali pana faráře Marka Miškovského, paní ředitelku na
penzi Jarušku Hlaváčkovou, dobrovolnice paní Martu Filipcovou a MUDr. Miluši Štifterovou,
děti a paní vychovatelky z DD v Krnsku, paní učitelku Ing. Pavlu Zadákovou s dětmi ze ZŠ
Husovo náměstí a naše milé sousedy z Domova U Anežky. Po tradičním vystoupení klientů a
personálu MěCKP přišlo na řadu soutěžní klání. Děti a senioři tradičně plnili úkoly ve dvojicích,
tentokrát v těchto disciplínách: rodeo na míči, poznávání rostlin, lov rybiček, puzzle se
slavnými osobnostmi a chytání bankovek. Hudební doprovod obstaral pan Roman Pavlík,
podávalo se domácí pečivo od zaměstnanců MěCKP, děti měly možnost vykoupat se
v bazénku, čas příjemně plynul a zanedlouho došlo na vyhlášení vítězů. Letos překvapivě
zůstaly všechny tři hlavní ceny v MěCKP, předávání se ujal pan starosta PhDr. Karel Bendl,
MUDr. Miluše Štifterová a paní Jaruška Hlaváčková. Všichni, kteří soutěžili, si odnesli malou
pozornost, zvláštní ocenění dostali soutěžící na prvních šesti místech. Společně jsme strávili
krásné odpoledne, plné mezigenerační spolupráce, radosti, smíchu a odpočinku od starostí a
bolestí všedních dní. Obrovské poděkování si zaslouží zaměstnanci MěCKP, kteří se podíleli
na přípravě a zdárném průběhu celé akce, často nezištně a nad rámec svých pracovních
povinností. Bez jejich obětavosti a štědrosti by akce tohoto rozsahu vůbec nemohla být
uskutečněna. Díky děvčata!
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