Dětská kavárnička
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Jak to vypadá, když kamarád ptá se kamaráda?
Dětská kavárnička?
To jako že se tam furt pije káva?
Ale ne. Zkusím ti ji přiblížit,
ať dokážeš si ji lépe představit:
V Domě dětí v Orlové
má Dětská kavárnička místnosti hned dvě.
V té první, když se vejde,
je vlevo malé pódium a židle.
Věšák na bundy je tu v levém koutě.
U zrcadlové stěny.
Boty tam necháváme odloženy.
Za barem tu Mili dobroty připravuje.
Hostí nás obvykle čokoládou nebo čajem.
Občas se najdu i takoví,
co mají v sobě dost odvahy
a na pódiu se s něčím představí.
Jsou tak k vidění hezké výkony.
Kulturní ale i sportovní.
V herně, to je ta druhá místnost,
je toho také spousta.
Mili ze skříně na stoly různé hry chystá.
Vybere si každý.
Je tu lego, stolní hry, fotbálek i kulečník.
Občas pro ostatní někdo připraví i kvíz.
Narozeniny slavíme při kofole s přáteli.
Na chvíli i hry na mobilu nám tu dovolí.
Míváme různě zaměřené akce.
Víme, jak zavolat sanitku, když je třeba,
protože k první pomoci akce tady bývá.
Nedávno jsme si vyzkoušeli na trika,
jak funguje pestrobarevná batika.
Rád mám i turnaje a hry o ceny.
Diplomkem tu vítěze odmění.
Občas také promítáme.
Pohádky neznámé i známé.
Ptají se nás, co bychom rádi,
tak jsme spolu kamarádi.

S Dětskou kavárničku chodíme i na procházky.
Objevujeme Orlovou a místa kde je hezky.
Jezdíme i na výlety:
Do Krásné, do Věřňovic,
do Ostravy nebo Kopřivnice.
Jmenovat je všechny nebudu. Je jich více.
Pomáháme na Odře a Olši i s úklidem přírody.
Za odměnu opékáme párky
a jezdíme si na lodi.
Míváme i přespání ve Spirále.
Pro orlováky je to místo známé.
Dřív se mu Kotva říkalo.
Nenajde se tu snad dítě,
co by to místo neznalo.
Na hřišti trénujeme různé dovednosti.
Především kvůli lepší ohebnosti.
A dříve než slunce zajde,
vytáhneme sportovní potřeby.
Třeba míče a florbalové hole.
Ty jsou tady blízko, v přízemí, dole.
Noční procházka za svitu měsíce,
líbí se mi také velice.
Z vesmíru točí se až hlava.
Zájemci souhvězdí mohou si ukazovat.
Můžeme zapojit i fantazii:
Asi nepřiletí hned Megatron z Venuše,
ale můžeme spojení s astronauty vyzkoušet.
Trubice vysavače změní se rázem v černou díru,
když o korále obírá kosmickou jakovílu.
Vráťme se ale zpátky na Zemi.
z rádia Džastin nás oblíbenou hudbou odmění.
Poznáváme kytky i zvířata,
o tom ale až jindy, až otevřeme téma:
zoologická zahrada.
Stačí? Však přijď se někdy podívat.

