Stonožka v programu na Kateřinském jarmarku
V pátek 24. listopadu od rána prodávali žáci své výrobky ve stánku na Kateřinském
jarmarku. Učitelé, rodiče i děti se střídali ve stánku s výrobky během celého dne, kdy
byl stánek otevřen. Odpoledne jsme opět měli možnost vystoupit v programu na
náměstí, kde nám bylo umožněno prezentovat hnutí Na vlastních nohou, jeho
výchovné a humanitární cíle a zaměření. V programu vystoupili žáci 3. a 4. třídy, kteří
spolu s moderátorkami z 8. a 9. třídy předvedli pásmo písní. O hudební doprovod se
postaral pan Jan Trunda. Skladbu od Vivaldiho na housle zahrál Aleš Baránek. Hned
v úvodu zazněla Stonožková hymna Never be alone, kterou zazpívali žáci tentokrát
i v anglické verzi. Poté následovalo přivítání hostů. Potěšilo nás, že jsme opět mohli
přivítat vzácnou návštěvu z Prahy, pana Vítězslava Březinu, který přijal naše pozvání
v zastoupení paní Běly Gran Jensen. Dále jsme přivítali zástupce MěÚ v Uherském
Brodě, PhDr. Irenu Krejsovou a paní Markétu Gajdůškovou, pana Vlastimila
Řezníčka, starostu obce Pašovice, Mgr. Pavla Savaru, ředitele ZŠ a MŠ Prakšice,
p. PaedDr. Dagmar Bistrou, ředitelku stonožkové školy Uh. Brod Na Výsluní, rodiče
dětí a další stonožkové přátele. Během programu zaznělo poděkování všem, kteří
pomáhají hnutí realizovat jeho projekty na podporu potřebných. Pan Vlastimil
Řezníček ve svém projevu ocenil práci dětí ve Stonožce a slíbil, že obec bude hnutí
i nadále podporovat. Přiblížil také další projekt, který chystá obec Pašovice ve
spolupráci se Stonožkou. Pan Vítězslav Březina ve svém projevu pozdravoval od paní
Běly Gran Jensen a poděkoval všem přítomným za jejich nezištnou a obětavou práci.
Pozval také přítomné jménem paní Běly na slavnostní setkání při mši svaté do
katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze. Symbolickou ,,stonožku z perníku“ jako
poděkování tentokrát převzala za město Uh. Brod paní PhDr, Irena Krejsová, pan
Vlastimil Řezníček za obce Pašovice a Prakšice, pan Vítězslav Březina za účast
a podporu našich akcí, pan Jan Trunda za hudební doprovod a spolupráci při
nácviku programu. Ale ta nejkrásnější Stonožka byla zaslána paní Běle, zakladatelce
a prezidentce hnutí, jako poděkování za její práci a životní přínos ve prospěch
potřebných. Je pěkné, že naše škola a my všichni patříme k těm, kteří se snaží alespoň
malým dílem pomoci. Těší nás, že se k nám přidávají další a další lidé s nabídkou
spolupráce. Díky práci ve Stonožce se u dětí formuje vztah k práci i k pomoci
potřebným. A to patří mezi priority ve výchovném působení nás všech, kteří s hnutím
spolupracují. Získaná částka 5 780 Kč i letos poputuje prostřednictvím Stonožky
fakultní nemocnici v Plzni k léčbě Crohnovy choroby.
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