Vítání občánků dne 31. 10. 2009

Vojtěch Urbánek

Lukáš Coubal

Andrea Mašínová

Valérie Posiřilová

Ohlédnutí za svatým
Martinem

Karel Čihák

Letos poprvé do Kouřimi přijel svatý Martin na bílém
koni a nenechali jsme ho samotného. Svatomartinského
odpoledne pořádaného v sobotu 7. 11. 2009 občanským
sdružením Zajíček na koni se zúčastnili nejen Kouřimáci,
ale lidé z celého okolí. Jenom dětí přišlo více než 250!
Poznali jsme i maminky, co už nás znají z jiných programů a co přijeli za námi dokonce z Kolína ☺
Do programu se aktivně zapojili místní občané a občánci
– Junák s krásným pěveckým vystoupením dětí, RC
Knoflíček s ukázkami dětské tvorby a modelů letadélek,
autíček, vláčků... na vysílačku. To byl jistě pro mnohé
maličké klučíky jeden z nejhezčích bodů programu ☺
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Nebývalý ohlas měla „Pohádka o
hodném drakovi a smutném králi“ Přátelského divadla
Jitky Novákové, při níž sál radnice praskal ve švech. Velký zájem měly děti o malování na obličejíčky, a tak jsme
mohli později vidět po Kouřimi spoustu kočiček, pejsků a
dalších povedených zvířátek.
Kouřimské náměstí ožilo také díky koníkům, kteří sotva
stačili uspokojit všechny dětské zájemce o jízdu. Nedaleko radnice si svou dovednost vyzkoušely děti na sportovních mini-hrátkách.
O radosti z tvorby svědčila dětmi stále obležená „Zajíčkova výtvarná dílna“, ve které si děti během celého odpoledne vyráběly lampiónky.
Na samotný závěr jsme se všichni vydali za svatým Martinem na lampiónový průvod, který prozářil náměstí
světýlky a dokreslil celé zdařilé odpoledne. Některé maminky tvrdí, že nás šlo na 400, to přesně nevíme, ale průvod byl dlouhý tak, že když jsme se vraceli zpět
před radnici, někteří byli ještě v půlce náměstí…
Celou akci připravilo a v sobotu zorganizovalo 20 dobrovolníků bez nároku na odměnu, čtyři z nich v rámci firemního dobrovolnictví ze společnosti Baxter BioScience.
Nechcete se připojit? Mladí staří, holky kluci: hledáme
moc a moc dobrovolníky pro organizaci příští akce na
Podlipansku. Práce to není jednoduchá, ale tím víc krásná.
A všichni naši dobrovolníci se shodli, že úsměvy dětí
v průvodu byly skutečně báječnou odměnou
za vynaložený čas příprav i úsilí během akce. Všem patří
velký dík za skvělou pomoc. Za krásné dárky pro děti
děkujeme MAS Podlipansko a firmě JH Decor. Za finanční podporu děkujeme společnostem RWE Energie,
PC Plus CZ a Poliklinice Bioregena. NEJVÍCE děkujeme
městu Kouřim za ochotu, vstřícnost a finanční podporu
akce. A též vřelý dík všem ze zastupitelstva města, kteří
přišli pomoci (také dobrovolně ☺). I to je pro nás úžasná
odměna…
O.s. Zajíček na koni
Chcete nám pomoci s další akcí? Hledáme dobrovolníky
na Podlipansku.
Kontakt: Martin Splavec, m.splavec@zajiceknakoni.cz,
tel. 722 180 861.
www.zajiceknakoni.cz
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