Je čas vánoční.
Předvánoční stres je za námi.
V kruhu nejbližších se setkáváme, pojídáme cukroví, upíjíme punč, z radia zní koledy.
Sledujeme pohádky, ve kterých dobro zvítězí nad zlem a starší lidé pomáhají mladším, ne jen radou,
ale i laskavým srdcem. Což se poslední dobou v našem světě vytrácí.
A teď je myslím čas, zastavit se, zamyslet se, ale i potěšit duši.
Na začátku byla jen myšlenka a vyslovené malé přání, které se díky vám zhmotnilo.
Prosím, podívejte se na tyto stránky, je to odkaz na video.
https://uloz.to/!nxJlk3xreyOe/ds-malesice-my-pro-vas-mp4
Video, které bylo natočené pro naši školu, je poděkováním zaměstnanců domu seniorů v Malešicích
u Prahy, ale i poděkováním seniorů za dárky a přáníčka, která dorazila od nás ze školy.
Možná si říkáte proč Praha?
Protože všude jsou lidé, kteří potřebují naši pomoc. Díky vám to už nejsou anonymní stařečci a
stařenky.
Je to paní Věrka, malíř Zdeněk, babí Vlasta a dalších 70 lidí.
Jak to začalo.
Asi v listopadu mi kamarádka poslala sms, zda nemám knihu Robinsona Crusoe.
Zjistila jsem, že pracuje jako učitelka volného času v domově důchodců a jeden pán si strašně touží
přečíst knihu svého mládí. K myšlence obdarovat seniory byl již jen krok.
Sepsaly jsme seznamy přání seniorů. Bylo mi až do breku, jaké obyčejné věci si přejí.
Deku na vozíček, když sedí v parku a je zima, lahvinku slivovice, dobrou čokoládu, romantickou
knížku…..
Co je pro mě velké zjištění, že plyšáci nejsou hračkou jen pro děti, ale mohou i sloužit lidem, kteří
jsou upoutáni na lůžko. Přitulením se k hebké hračce je někdy jen to jediné co mohou udělat.
Moje poděkování patří Vám.
Můj slib, že s tím pomohu, vypadal ze začátku spíš jako sen.
Obsáhnout přání 70 staroušků a stařenek byl pro mě docela organizačně náročné, ale protože vím,
na koho se obrátit, vše dopadlo nad očekávání.
Děkuji Káje, která zorganizovala v družině sbírku balíčků a dárků, vyráběla dárečky, oslovovala
Vás rodiče.
Děkuji druhákům za krásná přáníčka a osobní dopisy starouškům. Máme přislíbeno, že dostaneme
odpovědi v písemné formě, což se dnes již moc nenosí a možná to je hezký návrat k tradici.
Děkuji paní učitelce Aničce a Klárce, které dopisy ve svých hodinách s dětmi tvořily.
Děkuji dětem ze třetí třídy za plyšáky a dárečky.
Děkuji páté třídě za dárečky a přáníčka.
A hlavně děkuji Vám rodičům, že vedete své děti k tomu, že pomáhat druhým není jen klišé o
Vánocích.
Mgr. K. Kubíčková
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