Konečně jsme se dočkali naší nejoblíbenější akce na kterou jsme čekali necelé
dva roky. Už pří přípravě a zkouškách různých masek jsme se nasmáli. Aktivizační
pracovnice Iveta každý den lákala na přicházející událost v různých převlecích a
obcházela klienty na pokojích. Někdo se krčil pod peřinou, protože nevěřil, že
přišla opravdová víla, šášula nebo zpěvačka Jana Kratochvilová. Jiný se radoval a
těšil se. Skvělá chvíle byla odpolední zkouška kostýmů, kdy jsme se od srdce
nasmáli.
Tato akce propukla v úterý 15. února ve 14 hod. Masky postupně přicházely do
společenského sálu v podobách: vodníka, turka, tří mušketýrů, čertice a Káči,
muchomůrky a námořnice a také nejvyšší principálky paní ředitelky v masce
indiánky.
Po zahájení celé akce se objevily dvě paní doktorky z různými proprietami
zahaleny v pláštích, v síťkách na hlavě a covidovými brýlemi na očích.
Začaly léčit přísedící pohádkové bytosti, které zdrženlivě hlásili svoje neduhy.
Po zázračném vyléčení všech pohádkových bytostí se najednou zhaslo a za hudby
od kapely Xndl X - Láska v housce paní doktorky strhly ze sebe pláště a zbytek
převleku a rozjely indický tanec v podobě břišních tanečnic. Za velkého potlesku
diváků v maskách skončila první část maškarního bálu.
Začal tanec v doprovodu tří hudebníků ze Sýčiny. Sál se zaplnil tanečními
choreografiemi všech zúčastněných bytostí. Stoly se prohýbaly masopustními
koblihami a nálada byla výborná.
Ceny byly rozděleny do kategorií zaměstnanec a klient.
Třetí cenu získal pan Ludovít Lendel v převleku turka, druhá cena byla udělena
paní Jiřince Bartošové za převlek egyptský faraon. A první cenu vyhrála dvojice
čertice a Káči. Pod rouškou se schovávala paní Václava Vorlíčková a paní Boženka
Štýsová. Ceny zaměstnanců vyhrály tyto kolegyně 3. cena vyhrála naše vrchní

sestřička Janička Březinová v masce myšky Minnie, druhou cenu vyhrála holka ze
Záběhlic Jitka Hrušková a tu smetánku zase slízla pečovatelka roku 2021 paní
Alena Stinková. Po vyhlášení cen zábava pokračovala a neúnavného tance se
pomalu blížil bohužel konec. Když něco začne, tak to musí i skončit, ale přítomný
prožitek ve všech zůstávají a v tom je smysl naší práce a našeho velkého poslání.

Aktivační pracovnice Magdalena Nešlehová a Iveta Veverková

