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Poslední měsíc před prázdninami byl ve znamení
dvou posledních schůzek. První jsme strávili ve
Světě techniky a druhou - rozlučkovou předprázdninovou schůzku jsme naplnili hrami, opékáním
špekáčků a klábosením.
Vrátíme se k té první a povíme si, co na nás čekalo
v Dolní oblasti Vítkovic. Svět techniky připravil
interaktivní výstavu nazvanou KLAMÁRIUM,
věnující se optickým klamům, tzn. jak nás mohou
klamat naše smysly.
Vyzkoušeli jsme si, jak si s námi „umí zahrát“ náš
mozek a zrak. Viděli jsme to, co ve skutečnosti není,

neviděli to, co je, a to, co bylo,
vypadalo naprosto jinak :)
Například trpaslíci stojící na
velké židli, kamarádi proměňující se v obry či malé lidičky,
a to prosím byli všichni spolu
v jedné místnosti.
Zbytek prosluněného odpoledne jsme strávili procházkou
v areálu Dolní oblasti Vítkovic
a na work outovém hřišti, než si
pro nás přišli rodiče :)
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NAROZENINY SLAVÍ
MAGDA si ráda kreslí,

MICHAL je silná dvoj-

píše s kamarádkou, má

ka se svým tátou, na

ráda sladké :)

olympiádě vždy bojují
jako lvi :)

LUKÁŠ má rád kutil-

PEŤA je velký pomoc-

ské práce všeho druhu,

ník při úklidu v jídel-

je to neúnavný skokan

ně, rád chodí v čele

do bazénu :)

výpravy s mapou :)

Do projektu Pomáháme fotografiemi, jak jste se mohli
v minulém čísle dočíst, je zapojen i Levandulový
statek Bezděkov, proto jsme se tam v rámci tohoto
projektu mohli podívat. Statek je situován v oblasti
Nízkého Jeseníku nedaleko
Úsova.
Naše malá výprava několika
mladých členů v doprovodu
rodičů zdárně do Bezděkova
dorazila. Co nás nejdříve
napadlo, když se řekne levandule? Vy, co se díváte na
cestopisné dokumenty, tipujete správně, francouzské
Provence. A kdo z vás tam
skutečně byl, a poznal, mohl
se takového malého českého
Provence „nadechnout“
i v Bezděkově.
Kolem dokola nás obklopovala
vůně levandule a barvy sladěné
s touto bylinou byly vidět na
každém kroku.
Ujal se nás sympatický průvodce.
Povídal nám o levanduli, provedl
statkem, viděli jsme zajímavé
stroje, a kromě rostoucí i spoustu
sušící se levandule. Prohlédli
jsme si různé výrobky z této byliny a zajímavé doplňky do našich

domovů. Kromě procházky mezi levandulovými řádky
jsme si mohli vyzkoušet sami vyrobit tematický osvěžující nealkoholický nápoj. A když si přidřepnete na
levandulovém políčku a nehýbete se můžete být pojednou obklopeni velkým hejnem bílých motýlů :) Prostě
jste najednou v jiném světě, ve kterém je vám kouzelně. A kdo měl toho všeho kolem málo, mohl si domů
zakoupit upomínku na dnešní Levandulový den :)
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Podruhé se vrátíme k úvodním informacím o projektu, o němž jsme psali v minulém Nadějáčku. Informovali jsme vás, že jsme odeslali kreslené módní návrhy,
z nichž jeden vybere komise a ten bude zpracován
a konečně podle něj vyroben oděv.
Jednu z minulých květnových pravidelných schůzek
jsme proto věnovali této akci. Vedoucí donesli členům
pánské a dámské obrysy postav. Každý si mohl vybrat,
na kterou namaluje oděv, dle svých představ. Potom
jsme je odeslali porotě do Prahy a světe div se!!

Můžete se podívat na
ukázku jednoho ze tří
vybraných módních
návrhů našich členů,
ze kterých budou
nakonec ušity reálné
šaty

Měli jsme velký úspěch!! Porotě se líbilo více našich návrhů, a jak jsme se dozvěděli, dlouho se rozhodovali a nakonec vybrali ne jeden, ale dokonce 3
z našich nakreslených modelů... Jupí :)

V rámci výše zmíněného
projektu jsme obdrželi
několik vstupenek na
Bezděkovský levandulový
festival.
Prostě malý festiválek
s vůní levandule. Do festivalů typu Colours of
Ostrava a jim podobných
má opravdu daleko, o to
je na tomto fesťáčku příjemnější atmosféra.
Zde si můžete dát čerstvý
levandulový nápoj nebo Levandulový pivní speciál
a lehnout si do trávy mezi řádky levandule a v klidu

poslouchat hudbu :)
Ani různým druhům
motýlů hudba nevadila, mnohonásobně
převažoval bělásek,
ale přilétali i jiní
krasavci! Opět další
hezký den na statku
v Bezděkově :)

3

STRÁNKA

4

Na konci července jsme se vypravili do
pěkného prostředí parku organizace
Čtyřlístek, kde proběhl v rámci výše
zmíněného projektu fotografický
workshop s panem Václavem Šilhou.
Učili jsme se, jak vyfotit zvíře. Tedy řeknu Vám, nebylo to nic jednoduchého,
naštěstí pro nás, byla všechna zvířata
trpělivá, a tak naši mladí Nadějáci mohli zkoušet jednu fotku za druhou. Víte,
je naprosto úžasné, když někdo jede
necelé čtyři hodiny vlakem z Prahy
do Ostravy, dvě hodiny se zde věnuje
hendikepovaným fotografickým nadšencům a pak zase jede zpět.. Jak se
říká: „Klobouk dolů“! A my děkujeme
za tuto zkušenost. Všichni si to užili,
postavili se k tomu zodpovědně a s nadšením. Věřím, že brzy budete moci
shlédnout některé vydařené fotografie
našich mladých fotografů.

DĚKUJEME
Městu Ostrava za podporu naší činnosti

JAK NÁM MŮŽETE POMÁHAT?

- finančním darem na účet 218332200 / 0300
- STÁT SE ČLENY KLUBU PŘÁTEL NADĚJE
- NAKUPOVAT PŘES INTERNETOVÝ PORTÁL GIVT
Nebude Vás to stát ani korunu, jen pár vteřin Vašeho času,
při nákupu označíte náš spolek v seznamu neziskových organizací.

NEVÁHEJTE NÁS KONTAKTOVAT - PORADÍME :) kontaktní telefon +420 603 824 534,
www.nadejeprovsechny.cz / info@nadejeprovsechny.cz

