V pátek 15. července jsme uspořádali turnaj v ruských kuželkách s klienty Domova u Anežky,
na který jsme se s velkou vášní připravovali. Každý den jsme nacvičovali a říkali si, že to
musíme vyhrát. Osazenstvo našeho centra se sešlo pod novou parádní pergolou a fandilo.
MěCKP reprezentovala skupinka soutěžících složená z našich klientů: p. Oty Drozdy, p. Jiřího
Freislebena, p. Marie Stlukové, p. Boženky Stránské a p. Aničky Mansfeldové. Hra probíhala
v napjaté atmosféře, neboť družstvo Městského centra zpočátku dominovalo, ale v dalším
průběhu hry začali překvapivě vyrovnávat soupeři z Domova u Anežky. Výsledek celého
turnaje dopadl ve prospěch Městského centra, ale jen o velmi málo bodů. Velkou senzací byl
hod hráče Oty Drozdy, kdy koulí shodil všech devět kuželek najednou. Všichni diváci začali
nadšeně tleskat a jásat.
Po turnaji byly předány ceny nejlepším pěti hráčům, z nichž tři byly z našeho centra a dva
z Domova u Anežky. Všichni se tedy mohli radovat z úspěchu a možná je vítezství a zážitek
posune k dalšímu nadšení pilně trénovat na příští turnaj. Kdo Ví?
Byl horký letní den, stoly byly obohacené ovocem a všichni jsme si to náramně užili. Myslíme
si, že i klienti z Domova u Anežky si den s námi užili naplno.
Mgr. Magdaléna Nešlehová, aktivizační pracovnice

Ani v létě v našem Městském centru nezahálíme. V červnu jsme postavili na zahradě
vyvýšený záhon a pěstujeme v něm okurky, rajčata, papriky a dýně. O záhon se pravidelně
stará p. Anna Mansfeldová. Začínáme trhat okurky i rajčata. Doma vypěstovaná zelenina má
nezaměnitelnou chuť.
Jedno slunečné odpoledne jsme s pár klienty vyjeli do farního lesa, změnit trochu prostředí.
Poseděli jsme, zahráli si hru, vyhráli si s pejskem Endíkem, kterému jsme házeli šišky jako
aport a hlavně se nadýchali čerstvého vzduchu.
Pravidelně k nám dochází paní Pavlína Mlsnová s pejsky Trixie a Bellou, na které se všichni
klienti moc těší.
A s příchodem veder jsme pod pergolou uspořádali osvěžující melounovou párty za
doprovodu písniček na harmoniku od p. Jiřího Freislebena.
Marie Novotná, vedoucí aktivizačního úseku

