SPANÍ V KNIHOVNĚ

Protože jsme to na jaře nestihli, konal se 3. ročník naší tradiční akce až
nyní na podzim. A bylo to ku prospěchu věci. Naši hasiči, kteří nám
každoročně chystají stezku odvahy jako součást akce, měli výborný nápad.
Pan Velel nám navrhl, jestli místo chození mokrým a studeným lesem
nechceme jet na bazén. Samozřejmě, chtěli jsme.
V naší knihovně se tedy v sobotu 30. listopadu sešlo 22 dětí ajá.Věkové
složení od pěti prvňáčků a malých dětí až po sedmnáctileté slečny. Nastalo
tradiční hledání místa na spaní. Bylo těžké rozhodnout se, zda spát v knihovně, sice s malými dětmi, ale v klidu, nebo být v zasedačce
s "dospěláky," ale v hluku. Někteří účastníci si pro jistotu místa zabrali už
v pátek večer.
Napřed jsme měli program, který pro nás připravila vedoucí Ledňáčků
Lenka. Soutěže se líbily a v testu vědomostí byly všechny skupiny
přibližně na stejné úrovni. V 17 hodin jsme se oblékli a nastoupili do
autobusu, který nám objednali i zaplatili hasiči. Stejně tak nám uhradili
i pobyt na bazénu. Se zpěvem jsme dojeli do Zábřehu. Koupání bylo
skvělé, děti byly nadšené a zajištění bezpečnosti nemělo chybu. Jelo
s námi 5 hasičů, někteří stáli u skokanských bloků, jiní hlídali ve vodě. Za
celou dobu nebyl jediný problém. Děti poslouchaly vzorně.
Po návratu nám hasiči připravili večeři. Po ní následovala diskotéka.
Menší děti šly ve 21 hodin spát, velcí vydrželi dlouho. Musím pochválit
Martina Maška, který byl skvělým vedoucím "dospěláků." Ráno jsme
kolem půl 7 vstávali a po sbalení a úklidu se vydali směrem k domovu.
Celkově se nám akce vydařila a všem se líbila.
Chtěla bych poděkovat hasičům, panu Velc1ovi, Vaškovi, Souralovi, Jiřímu
Kochwasserovi, paní Petře Formanové a Lence Vaškové zajejich čas
a ochotu. Děkuji i za zapůjčení prostor a paní Augustinové za úkl!d. ,;
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Za knihovnu Věra Spačková
6.12.2013

