
Hudební vystoupení 

V úterý 6. září dopoledne za námi přijel se svým hudebním programem pan 

Vladimír Pecháček, který po mnoho let koncertoval se skupinou „Šlapeto“. Při 

hodince písní Karla Hašlera a Staropražských písniček dokázal potěšit nejen 

srdce, ale i duši našich seniorů, kteří zpívali bez přestání po celou dobu 

vystoupení. Moc děkujeme a budeme se těšit na příště! 

Marie Novotná, vedoucí aktivizačního úseku 

 

 

 

Podzimní sportovní odpoledne s dětmi z DD Krnsko 

Zářiový páteční den byl příjemným setkáním těch, kteří se již delší dobu neviděli. 

Mohli jsme po třech letech mezi námi přivítat známé tváře z Dětského domova 

v Krnsku. Děti a tety vychovatelky patří mezi naše stálé návštěvníky, však doba 

covidová nám na dlouhý čas přátelská a milá setkání přerušila. Snažili jsme se pro 

děti připravit netradiční odměny a zábavu, která by je potěšila. Kolegyně napekly 

domácí pohoštění, klienti se těšili na soutěžení ve dvojicích, a tak jsme připravili 

disciplíny, které kombinovaly nejen postřeh, ale i motoriku. Příjemným 

překvapením pro děti bylo malování na obličej a slečna Viktorie se „měla co 



otáčet“. Pozvání přijaly též bývalé paní ředitelky a kolegyně – paní Jaroslava 

Hlaváčková, paní Emilie Kalová, paní Miluše Mazouchová.  Dále jsme mohli 

přivítat též pana faráře Marka Miškovského a paní Romanu Erbenovou. K tanci a 

poslechu zahrál pan Pavlík. Hudební skladbu přizpůsobil dětem a sklidil velký 

úspěch, protože děti se nenechaly moc dlouho pobízet a zapojily se do tanečního 

reje spolu s klienty. Nakonec došlo na nafukování a rozdávání balonků. Ceny si 

odnesli všichni, kteří se do soutěže zapojili, a tak nikdo neodcházel zklamán. Bylo 

to fajn, snad jsme se letos neviděli naposledy, už jsme naplánovali i další aktivity 

do konce roku. Děkuji všem kolegyním, které se aktivně zapojily a podílely se 

nejen na přípravě, ale především na zdárném průběhu. Myslím, že jsme udělaly 

radost     

Bc. Monika Megličová, DiS. – ředitelka 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


