
NÁVŠTĚVA DĚTSKÉHO DOMOVA KRNSKO 

V sobotu 28. 5. byli klienti Městského centra pozváni k návštěvě dětského domova v obci 

Krnsko, kde probíhaly oslavy v rámci blížícího se Dne dětí. Na místo nás dopravila paní 

ředitelka Monika Megličová a spolu s aktivizační pracovnicí Ivetou Veverkovou se o nás 

staraly, abychom spolu s dětmi strávili co nejhezčí odpoledne. Hned po příjezdu nás 

vítala děvčátka a chlapci různých věkových kategorií, nabízeli nám různé pamlsky a bylo 

vidět z jejich reakcí, jak stále touží po pohlazení a jejich přítulnost nám způsobovala 

upřímnou radost. Odpoledne bylo naplněno bohatým programem. Sledovali jsme spolu 

s dětmi šermířské zápasy, žonglérská vystoupení, různá kouzla a hry. Přestože nám 

počasí po celé odpoledne přálo, v pozdějších hodinách nás přece jen trochu potrápil 

studený vítr, který donutil některé klienty zabalit se do zapůjčených dek. Personál 

domova nás pohostil dobrůtkami a výbornými nápoji. Celou akci provázela příjemná 

hudba. Byli jsme též seznámeni s činností a chodem zařízení a prohlédli jsme si celý areál. 

Mírně unaveni jsme se rozloučili s našimi hostiteli, kteří k nám byli velmi milí a radostně 

jsme přijali jejich pozvání na další návštěvu. 

Otakar Drozda, klient Domova pro Seniory 

 



 

 

 

VÝSTAVA ŠIKOVNÉ RUCE NAŠICH SENIORŮ 

 V pátek 17. června v odpoledních hodinách jsme se vypravili na výstavu do Lysé nad 

Labem a to na 22. ročník celostátní výstavy uměleckých prací seniorů v okruzích ruční 

práce, literární práce a fotografie. Výstavu jsme navštívili společně s našimi klienty, kteří 

se podíleli na tvoření výrobků různými výtvarnými technikami, jako je například práce 

s keramikou, háčkování, šití, malování mandal a také aranžování.  Na tuto výstavu jsme 

se připravovali během tohoto roku a také pokud nám to situace dovolila, tak i během 

loňského roku. Výstava totiž v covidové době byla zrušena, jako ostatně veškeré kulturní, 

sportovní a společenské akce.  Jsme rádi, že jsme se letos mohli opět zúčastnit a další 

ročník se mohl opět s velkým zájmem uskutečnit.  

Tvořivé práce klientů byli velice inspirativní a motivující. Některé výrobky byly tak 

precizní, že jsme se od stánku nemohli ani odtrhnout a obdivovali jsme opravdu šikovné 

ruce našich seniorů. Viděli jsme stánek s panem řezbářem, kde přímo na místě předváděl 

svoji práci a pod jeho rukama se pomalu začala objevovat podoba čarodějnice na koštěti. 

Jeho žena prodávala tyto krásné výrobky a s potěšením nám nabízela vyřezávané 

skvosty, které nejsou opravdu správně cenově ohodnocené. Tato práce se dělá srdcem a 

z velkého zájmu a celoživotní zálibou vyřezávat něco ze dřeva. Také jsme obdivovali 

různé šperky vyrobené z korálků, dále vyšívané obrazy, patchwork dečky a polštáře a 



mimo jiné různé sestavy na dané téma. Ty nejlepší z nejlepších byly ohodnoceny porotou 

a jejich majitelé byli oceněni věcnými dary na slavnostním vyhlášení celé soutěže. 

Doprovodným programem nás provázel pan moderátor Alexandr Hemala. Také jsme se 

moc těšili na pěvecké vystoupení několikanásobné zlaté slavice Petry Janů, která nám 

zazpívala několik písní z jejího repertoáru. 

Jsme rádi, že jsme se mohli opět zúčastnit této krásné výstavy a můžeme klienty 

motivovat k další společné práci. Protože tato výstava je především o síle a odhodlání 

překonávat překážky a žít plnohodnotný život navzdory vyššímu věku. Děkujeme všem 

klientům, kteří nezahálí a předvedou, že jejich ruce jsou pořád šikovné a dokážou 

ohromit svým umem nás ostatní. 

Iveta Veverková, aktivizační pracovnice  

 

 

 

 

 

 



DŘEVĚNÁ PERGOLA 

V průběhu jarních a letních měsíců jsme se v případě venkovního posezení s klienty, 

potýkali s problémem přímého slunečního záření. V minulém období jsme situaci řešili 

různými pergolami, slunečníky, zástěnami. Bohužel se vždy jednalo řešení krátkodobé, 

které bylo navíc ovlivněno povětrnostními podmínkami (skládání či rozkládaní, též 

k zemi přidělaná pergola s kovovými prvky byla vlivem nepříznivého počasí zcela 

znehodnocena). 

Stacionární dřevěná pergola do budoucna zajistí komfortní a důstojné posezení klientů 

při rozmanitých venkovních aktivitách, klientů s rodinami a dále též při jakékoli 

příležitosti, kdy organizujeme akci rozsáhlejšího rozměru. 

Dalším pozitivním prvkem je ochrana stolů a lavic před nepříznivým počasím, které nyní 

již nemusíme neustále stěhovat a uklízet, abychom si je uchovali co nejdéle. Pergola byla 

pořízena z finančních prostředků investičního fondu MěCKP, děkujeme RM Benátky nad 

Jizerou za schválení realizace této stavby. Udělala velkou radost našim klientům, kteří ji 

oceňovali již v průběhu výroby. Přidanou hodnotou byla rychlost, se kterou firma 

pergolu zhotovila, takže ji můžeme využít celou letní sezónu.  

 
Bc. Monika Megličová, DiS., ředitelka 

 

 


