Koncert kapely MexWave na Zahradní slavnosti
Denního a týdenního stacionáře Klíček (8.6.2017)
Dne 8. 6. 2017 proběhla od 14:30 hod. na zahradě Klíčku
Zahradní slavnost. Ještě před zahájením slavnosti jsme se sešli
s rodiči klientů v jídelně Klíčku na schůzce, která začala ve 13:30
hod. Na schůzce byl přítomen ředitel stacionáře a vedoucí přímé
péče. Vše potřebné bylo projednáno během jedné hodiny a pak
jsme se přesunuli s rodiči na zahradu a zahájili zahradní
slavnost. K tanci a poslechu hrála kapela MexWave.
K občerstvení bylo k dispozici točené pivo Bernard a lahvové
nealkoholické. Dále různé nealko vody a limonády. K jídlu si
mohli návštěvníci dát krůtí maso na grilu, utopence a různé
napečené sladkosti, které přinesli rodiče našich klientů a za což
jim moc děkujeme. Od 16:00 hod. proběhla prohlídka vnitřních
prostor Klíčku, kterou někteří návštěvníci slavnosti využili.
Kapela zahrála poslední dvě písně cca. po 17:30 hod. a tím byla
slavnost oficiálně ukončena. Poděkování patří všem
pracovníkům Klíčku, kteří se na organizaci této akce podíleli.
A podíleli se vlastně všichni ze všech úseků a připravené
a zorganizované to měli opravdu báječně. Všem jim z pozice ředitele tímto moc děkuji.
Během slavnosti probíhal také prodej výrobků klientů Klíčku ve stánku. Za 3 hodiny trvání slavnosti
návštěvníci zakoupili výrobky klientů za celkovou částku 4 715,- Kč. Vynikající výsledek. Všem nakupujícím
moc děkujeme!!!
Před zahájením slavnosti také proběhlo jednání s dárcem, který nabídl Klíčku finanční dar ve výši celkem
100 000,- Kč. S dárcem bylo domluveno, na jaký účel budou finanční prostředky pro klienty Klíčku využity.
Budou sepsány darovací smlouvy a poté finanční prostředky převedeny na účet Klíčku. Dárce si nepřeje
být jmenován ani nijak prezentován, toto jeho přání akceptujeme, přesto mu alespoň takto moc a moc
děkujeme za podporu.
Mgr. Petr Brázda – ředitel

Report a fotogalerie: http://www.stacionarklicek.cz/index.php?id=6551

Děkujeme, že jsme zde mohli zahrát a pomoci naším vystoupením udělat radost klientům Klíčku a jejich
rodinám. Domnívám se, že nekonečně záslužná práce Denního a týdenního stacionáře Klíček je i
nekonečně nedoceněná. Proto přeji panu řediteli Brázdovi a jeho spolupracovníkům, aby svoji činnost
mohli vykonávat za co možná nejdůstojnějších podmínek. A jsem rád, že se stále najdou lidé, kteří to
dokážou pochopit, ocenit a hlavně pomoci.
Za kapelu MexWave: Petr Vobora

Pan ředitel Petr Brázda zahajuje letošní Zahradní slavnost
v Klíčku a zve na pódium...

…MexWave.

Tanečníci na sebe nenechali dlouho čekat…

…a po pár písních obsadili travnatý parket.

MexWave přidává dokonce 2 songy.

Pan ředitel Brázda předává kapele nádhernou keramickou
mísu z místní dílny Klíčku. MexWave děkuje za dárek a tleská.

A jedna úžasná příhoda na závěr…
V roce 2000 vystupovala britská rocková legenda KISS v Brně a na tento koncert klienti stacionáře Klíček
obdrželi od pořadatelů vstupenky zdarma. Příznivci „Kisáků“ z Klíčku však nejeli na koncert s prázdnou.
V předstihu vyobrazili jednotlivé členy kapely a tyto portréty přímo na koncertu předali pořadateli. Den po
koncertu pak volali řediteli Brázdovi, že se má stavit v Brně v hotelu Holiday Inn, kde kapela bydlela. Když
pan Brázda dorazil, ředitel hotelu vytáhl z trezoru vlastnoručně (či v zastoupení) podepsané portréty všech
členů KISS. Tato nádherná památka je vystavena na schodišti v Klíčku…

Gene Simmons

Peter Criss

Ace Frehley

A všichni Kisáci pěkně pohromadě…

Paul Stanley

