Jak to bylo ve Zvíkovci
Zvíkovec je malý městys na rozhraní Středočeského a Plzeňského kraje u břehu Berounky.
V pondělí 21. září se tu konala slavnost u příležitosti 25. výročí založení hnutí „ Na vlastních
nohou Stonožka “ a 15. výročí počátku spolupráce s AČR. Zavítalo sem více než 80
stonožkových pedagogů a spolupracovníků hnutí a mnoho dalších vzácných hostů. Mezi
pozvanými byla i Mgr. Dagmar Zapletalová a pan místostarosta Martin Hyndrich z Plumlova.
Nejvýznamnější pedagogové hnutí přijali poděkování a diplom z rukou Jeho Eminence
Dominika kardinála Duky OP. Setkání proběhlo v kostele Nanebevzetí Pany Marie a slavnost
pokračovala v Domově Zvíkovecká kytička v oddělení Chaloupka. Na výstavbu Kardinálské
pergoly přispěla právě Stonožka. V Domově Zvíkovecká kytička žije 64 klientek se
zdravotním postižením – mentálním 2. - 4. stupně. Děvčata zde žijí ve třech komunitách a učí
se postupně zvládat běžné činnosti z každodenního života.
Prezidentka hnutí STONOŽKA Běla Gran Jensen poděkovala pozvaným pedagogům
a starostům za obětavou práci pro hnutí Stonožka za celé období 25 let její existence.
Promluvil kardinál Dominik Duka, který je patronem hnutí. Zdravici pronesl MuDr. Přemysl
Sobotka, 1. místopředseda Senátu PČR. Za armádu poděkoval za spolupráci Genmj.Ing. Josef
Šíba, tzv. stonožkový generál, nechyběl ani stonožkový patron armádní generál Pavel Štefka.
Ředitelka Domova PaedDr. Jana Česká poděkovala Stonožce za to, že si pro spolupráci
a pomoc vybrala právě Domov Zvíkovecká kytička. Všichni přítomní se společně odebrali do
Zvíkovecké kytičky na zahradní slavnost pod Kardinálskou pergolou.
Dlouholetí spolupracovníci a přátelé Stonožky měli možnost rozdělit se o společné zážitky,
zavzpomínat i na historii Stonožky, přátelsky i pracovně si popovídat a naplánovat další
spolupráci s Bělou Jensen a s hnutím. Všichni hosté vyzdvihli obětavou práci pedagogů, kteří
vedou děti k solidaritě a k soucitu s méně šťastnými vrstevníky. Aktivity žáků jako malované
pohlednice, stonožkové týdny, stonožkové jarmarky se týkají také dětí plumlovské školy.
I naše děti patří do nekonečné řady dětí zapálených pro společnou věc, ochotných být
užitečnými a svým přispěním pomáhat druhým. Poděkování patří všem našim pedagogům
i dětem, jejich rodičům, kteří v současné době smysl hnutí naplňují a dále rozvíjí.
Chceme tedy na závěr pozvat všechny přátele školy, rodiče a děti na úterý 15. prosince 2015
na zahájení Stonožkového týdne s názvem RETRO STONOŽKA 25. letá. Čeká vás hudebně
– dramatické vystoupení našich žáků, stonožkový jarmark a pro děti bude připravena
stonožková diskotéka. Těšíme se na vás.

