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NADĚJE pro všechny, z. s.

DĚKUJEME
Fa CEMDEST s. r. o. , Nadaci člověk člověku,
MUDr. Janu Všetičkovi, Bc. Davidu Roškovi
a manželům Zezulkovým za nezištnou podporu
našeho spolku. Děkujeme také členům
Klubu přátel NADĚJE, že nás svým členstvím finančně podpořili i v letošním roce.

NAROZENINY SLAVÍ
v měsíci listopadu

STRÁNKA

v měsíci prosinci

RADIM - milovník

K ÁJA - má ráda

LENKA - nadšená zpě-

PETR - fotograf,

hudbu, také má velmi

vačka, naslouchající

balónů, kofoly

tanečník a vášnivý

a brambůrků :)

specifický smysl pro

a empatická kámoška

zpěvák

humor

ADÉLKA - flétnistka

ADAM - téměř stále

JÁCHYM - veselý,

v pohybu a chrlící

skvělý kamarád, rád

Mentallicy, ráda si

nejrůznější nápady

pomůže, má rád

povídá, umí vyslech-

zvířata

Členská schůze
V úterý 4. 12. 2018 proběhla členská schůze spolku.
Na schůzi se dostavila většina členů s hlasem rozhodovacím a tudíž schůze byla usnášení schopná.
Dle navrhnutého programu přednesla Výkonná rada
členům zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření
za rok 2017. Členy spolku byla schválena účetní
závěrka roku 2017.
Dozorčí rada přednesla zprávu z kontroly hospodaření
spolku. V hospodaření spolku neshledala pochybení,
účetnictví je vedeno řádně a přehledně.
Všem přítomným byl Výkonnou radou představen
program schůzek do konce roku a také plán aktivit
spolku a Mentallicy na rok 2019. Členský příspěvek
zůstává stejný jako v předchozím roce, se splatností do
konce února 2019.
Kam se plánujeme podívat v roce 2019: do Mikulova,
zúčastníme se postupové přehlídky alternativních divadel — pokud postoupíme budeme hrát v Písku a nakonec možná i v Hronově, nemůže chybět letní tábor
a táboření na Ranči Orel. Nakonec i výlet do naší
matičky měst - Prahy. Pokud počasí dovolí budeme
se soustředit na přírodní zajímavosti ve městě a okolí.
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nout a pomoci

VOJTA -- hodný, veselý, někdy stydlivý
ale moc fajn kluk

Oprava klubovny
V posledních měsících probíhá v budově, ve které máme klubovnu, rekonstrukce přívodu vody a ostatních
prostor s tím spojených. Několik schůzek jsme museli
zrušit či přesunout na jiné místo. Vše, co jsme v září
v klubovně uklidili-vysmýčili, jsme museli poschovávat
a zakrýt fóliemi. Při bouracích a zednických pracích se
dalo v klubovně očekávat množství prachu. Termíny
dokončení se neustále posouvaly, ale dočkali jsme se.
Kuchyňský koutek je nyní doplněn o pestrobarevné
kachličky a novou vodovodní baterii. A znovu úklid.
Odprášit, vysát, poumývat a dát zpět na své místo.
Všechny volné věci
zabalit proti
prachu, pak uklidit
a zase vybalit

STRÁNKA

Labyrint duše
V neděli 4. 11. jsme se zúčastnili závěrečného setkání
v rámci projektu Pomáháme fotografiemi, které proběhlo v prostorách Vnitrobloku v Praze - Holešovicích. V rámci krátké návštěvy hlavního města jsme si
s naším průvodcem a jedním z kapelníků Mentallicy
prošli vilovou částí Dejvic a shora nakoukli do údolí
Divoké Šárky. V neděli dopoledne jsme se přesunuli
do Vnitrobloku, kde probíhala zkouška ušitých kostýmů, choreografie módní přehlídky i hudební zkouška. Po obědě pak začal samotný program společného
setkání organizací, které se letos do projektu zapojily.
Hned v úvodu byly oceněny fotografie, které vybrala
odborná porota. Jedním z oceněných byl i náš Petr.
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Za svou fotografii obdržel ocenění a krásný dárek
v podobě originálních dřevěných hodinek, ze kterých
měl opravdu velkou radost. Petrovi ještě jednou moc
gratulujeme!
Ceny autorům vítězných fotografií předávali patroni
projektu, mezi nimiž byli fotografové Robert Vano
a Václav Šilha, dále paní Liběna Rochová a paní Jarmila Štuková. Paní Liběna se velkou měrou zasloužila
o následnou módní přehlídku hotových modelů
ušitých podle návrhů členů jednotlivých spolků a organizací. Ani jsme netušili, jaký výtvarný duch se
v některých našich členech skrývá.

Naši “modelové a modelka“: Martin, Katka, Tomík
a kamarádka z kapely Lenka - autorka jednoho z návrhů.
Jejich vlastní návrhy ušili studenti ÚMPRUMU.

Náš oceněný Petr a vpravo na pódiu
jeden z mnoha známých garantů celé
akce, světoznámý fotograf Robert Vano,
Liběna Rochová a Jarmila Štuková.

V rámci odpoledního programu vystoupila Mentallica
a v závěru jsme si všichni užili koncert skupiny 100
zvířat. Do Ostravy jsme přijeli unavení, ale nadšení :)

Ráno na zahradě - vítězná fotografie

Mentallica na pódiu v závěru večera

STRÁNKA

Slavnostní večer Vládního výboru
pro zdravotně postižené občany
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Foto: zdroj úřad vlády ČR

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany
oslovil náš spolek s žádostí o vystoupení naší hudební
skupiny Mentallica na slavnostím večeru tohoto Vládního
výboru. Po poradě jsme nabídku přijali. Následovalo hledání ubytování, zajištění doprovodného vozidla pro převoz aparatury a osobních věcí.
Čeho jsme se to vlastně měli zúčastnit?
Vládní výbor pro zdravotně postižené občany vyhlašuje
XXV. ročník Ceny VVZPO za publicistické práce zaměřené na téma zdravotního postižení a fotografickou
soutěž Navzdory bariérám.

Jedna z oceněných fotografií - Oční kontakt na skále.
Dorozumívání neslyšících při horolezeckém výstupu.

Cena i fotografická soutěž jsou vyhlašovány s cílem
upoutat pozornost médií k tématu zdravotního postižení
a jejich prostřednictvím pozitivně ovlivňovat mínění
a postoje veřejnosti vůči lidem se zdravotním postižením.
V den “D“, pátek 7.12.2018 vystoupila Mentallica na tomto slavnostního večeru, konkrétně ve zlatém salónku
Lichtenštejnského paláce v Praze. V úvodu večera krátce
vystoupil předseda výboru a premiér ČR pan Andrej
Babiš. Akce se zúčastnila také veřejná ochránkyně práv
paní Anna Šabatová, předseda Národní rady osob se
zdravotním postižením ČR Mgr. Václav Krása a další.
Celý večer byl tlumočen do znakového jazyka a také byl
přepisován do textové podoby, včetně textu písní naší
kapely. V průběhu večera byly oceněny fotografie, rozhlasové a televizní dokumenty a publikace týkající se tématu
zdravotně hendikepovaných.
Druhý den před odjezdem jsme navštívili rozhlednu na
Petříně, zrcadlové bludiště, svezli se dolů lanovkou a prošli krátce centrum Prahy. Nezapomněli jsme ani na oběd
v Restaurantu Petřín a laskominy v podobě kávičky či
dortíku. Cesta domů uběhla jako nic, únava všech už byla
znát, všichni jsme byli určitě rádi, že už si můžeme odpočinout doma ve svých postelích. Byly to dlouhé dva dny!

Úžasné byly i dvě dámy,
které tlumočily písně Mentallicy
do znakové řeči

Mentallica hraje všem oceněným

Poslední Vánoční schůzka v klubovně
Úterý 18. 12. 2018 odpoledne bylo provoněné vánočkou, cukrovím, uzeným, ovocem a jinými rozličnými
dobrotami, které přinesli rodiče a přátelé Naděje. Poslední schůzka v roce je vždy krásnou a milou
příležitostí společně se setkat „nepracovně“ s těmi, se kterými se mnohdy potkáváme jen na nádraží
či na začátku a konci klubové schůzky. Povídání, ochutnávky všeho možného za tónů příjemné hudby
patří mezi pohodové okamžiky předvánočního shonu. Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě nejen
této schůzky, ale pracovali a pomáhali nejrůznějším způsobem během celého roku. Přejeme si vzájemně,
abychom ochotné lidi potkávali i v roce příštím :)
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

