V srpnu se objevily na nástěnkách a na intranetu plakáty
zvoucí na dětské zábavní odpoledne. Datum konání
bylo stanoveno na 28.9.2014 od 14 hodin. Po krátké
rodinné poradě se hlavně naše mladší dcerka rozhodla
pozvání přijmout a nedělní odpoledne strávit v KD
Junior. Nakonec jsme se přihlásili všichni a celá rodina
vyrazila v krásném podzimním odpoledni směr KDJ .Je
pravdou, že i když máme kulturní dům na dohled od
našeho domu, přišli jsme asi o deset minut později.
Hlavní pořadatelka paní Bláhová nás uvítala a nasměrovala do velkého sálu. Tam nás všechny
(odhadem 30 – 40 dětí i s rodiči) přivítala ředitelka KDJ paní. Čermáková a seznámila nás s průběhem
dětského dne. Venkovní koutky byly připraveny na prostranství za sokolovnou. Děti koutky provázely
pohádkové bytosti v kostýmech. Nevím, zda si vzpomenu na všechny atrakce, ale pokusím se. Skákací
hrad, koloběžky, kopaná, dětské tetování, velké mikado, kroket, střelba z luků a kuší, různé balancery,
minigolf, logické hádanky, ukázky králičího hopu a asi i další, na které si nevzpomenu. A v budově čekala
další lákadla. Keramická dílna pod vedením Renaty Fickové a patchwork v režii Ivy Jouklové. V tvořivých
dílnách si děti vyzkoušely, co vše jde z nabídnutých materiálů vyrobit. O obě dílny byl velký zájem a po
uplynutí vymezeného času některé děti chtěly stále pokračovat. Ale čas se naplnil a všichni se opět sešli
ve velkém sále. Tam proběhlo vyhlášení a odměnění všech zúčastněných dětí medailí s logem TENEZ a
taškou s překvapením. Ba i nejmenší účastníci dostali svoji odměnu a jejich maminky na mateřské
dovolené se opět setkaly s kolegy z práce. A nakonec to nejlepší pro všechny, děti i rodiče. Raut na
rozloučenou, připravený mistrem Pavlušou. Ovoce,
saláty, obložené talíře sýrem i uzeninami – prostě
výtečná tečka nakonec. A díky tomu, že na baru bylo i co
k pití, odpoledne překročilo do podvečera. Rozcházeli
jsme se s pocitem hezky stráveného dne ve společnosti
kolegů z TENEZU. Za to vše bych rád poděkoval naší
firmě, personálnímu úseku za bezvadné zajištění, části
ekonomického úseku za trpělivost s našimi dětmi a
kolektivu zaměstnanců a dobrovolníků z KDJ za perfektní
zajištění dětského dne.
Ještě jednou díky a snad opět za rok na shledanou při
druhém ročníku.
Václav Hochman
Dobrý den,
posílám Vám momentku z dětského dne . Odpoledne se mám moc líbilo,
vše bylo skvěle připraveno, dárečky udělaly radost!
Moc děkujeme!

Bc. Jitka Jarolímová, DiS.

