V pátek 22. června 2018 pořádala naše organizace zahradní slavnost. Scházíme se na této akci
každý rok v zahradě Empatie na Pražské třídě a všichni už vědí, co mohou očekávat: dobré
občerstvení, zábavu a společná setkání s lidmi, se kterými se během roku potkáváme jen zběžně nebo
v rychlosti.
Přesto, že slavnost má pokaždé podobný průběh, něco zůstává překvapením do poslední
chvíle. Tak třeba počasí: to letošní si s námi opravdu nemile pohrálo. Dopoledne, kdy se připravovaly
jednotlivé občerstvovací stánky, stavěl velký stan se stoly a lavicemi, zahrada se zdobila balónky,
papírovými květinami, barevnými fáborky, nás slunce párkrát pozdravilo a zahřálo. Odpoledne se
však počasí natolik změnilo, že všem připadalo, že není červen, ale snad říjen.
I tak ale mnoho návštěvníků ocenilo potleskem klienty, kteří při zahájení zahradní slavnosti
obdrželi z rukou paní ředitelky kromě keramické medaile a diplomu také sladké ocenění – dort. Čím
si to zasloužili? Prací, kterou zcela nezištně, ve svém volném čase, pro naši organizaci průběžně
vykonávají. Někdo pracuje v zahradě, někdo obsluhuje ve cvičně kavárně, jiný zase vypomáhá při
technické údržbě. Následovalo vystoupení S klubu, který reprezentují klienti z Domova Libníč. Potěšili
pásmem recitace a písniček při kytaře. Po jejich vystoupení přišli zloději. Nelekejte se, jednalo se o
tanečníky z kroužku BEZ (dodávají: bez předsudků, bez mýtů, bezprostředně…), kteří při písni
s názvem Jdeme krást, zatancovali na melodii upraveného a chytlavého Šavlového tance. Své umění
následně předvedl český reprezentant a hlavně mistr České republiky v timbersportu, pan Martin
Komárek. Pokud vám toto slovo nic neříká, pak vězte, že jde o dřevorubecké soutěže, ve kterých
chlapi přesekávají špalek na čas. Pan Komárek přijal pozvání klienta týdenního stacionáře, pana
Štumpfa. Ten totiž zahlédl dřevorubecké show pana Komárka v jiném zařízení sociálních služeb a
nápad pozvat ho na naši zahradní slavnost byl na světě. „Tolik mailů jsem ještě od nikoho nedostal“,
zhodnotil se smíchem pan Komárek způsob jejich komunikace. V zahradním amfiteátru pak vystoupili
záhadní D.A.R. Nešlo o nikoho jiného, než o Davida a Romana, zaměstnance týdenního stacionáře,
kteří spolu s klienty zahráli a zazpívali oblíbené písně. Celý program slavnosti završila kapela
KONÍČEK. Ke vší smůle se na jejich představení už nekompromisně rozpršelo, proto museli vystoupení
velmi zkrátit. Přesto se jim i za tu krátkou chvilku podařilo vytvořit moc fajn atmosféru.
Návštěvníci slavnosti se občerstvili nejen masem a klobásami z grilu, které darovala
Jihočeská masna a Výrobna uzenin Vrábče, pivem darovaným z budějovického Samsonu , ovocem i
zeleninou – dárky od Jihočeské zeleniny, koláčky z Penamu, moučníky a nealko mochitem, co se
vytvářely v denním stacionáři, kávou ze cvičné kavárny , ale věříme, že i příjemným prostředím naší
zahrady a neméně dobrou náladou, která i v tom nečase v zahradě zavládla.
Kdo snad letos zůstal doma, příští rok ať to určitě napraví a přijde k nám do zahrady! Už nyní
srdečně zveme.

…bludiště v trávě…

…vystoupení S klubu…

…BEZ před akcí…

…kdo je pan Komárek?…

…příprava a přeseknutí špalku…stačilo 23 seků….

…kytka vznikla motorovou pilou….
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