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NADĚJE pro všechny, z. s.
Únor nás obyvatele české republiky zatím těší
mírným průběhem. Nemrzne, neodhazujeme
z chodníků závěje sněhu, proto i procházka
přírodou je snesitelnější. Tentokrát v rámci
schůzky míříme do lesoparku za VŠB. Touláme
se pěšinami, až dojdeme k hvězdárně. Občerstvení v Myslivně tentokrát nebude, má zavřeno,
ale nám to nevadí a raději se touláme dál lesem.
Pěkný den nám napovídá, že to bude pěkná procházka

Na procházce v lesíku u hvězdárny

Pokud jsme v klubovně vyrábíme například kulisy. Ptáte se proč? No přeci do programu
Nadějáckého plesu!! Minule jsme to jen nakousli, tak vysvětlíme. V květnu budeme pro členy
a jejich rodiny pořádat náš tradiční “Nadějácký“
ples. Jistě vás to udivilo, vždyť květen není zrov-

titul JARNÍ SLAVNOST. Nebojte se plesový
dress code bude určitě vyžadován!! Ovšem, když
je již jaro v plném proudu, tak módní doplňky
k dreskotu (kravaty, motýlci apod.) budou povoleny pouze v jarních barvách. Víte, jaké jsou?
Žlutá, svěží zelená… Nejlepší doplňek v barvách
jara, který se objeví na parketu bude OCENĚN!!
Kulisy, ty nám poslouží k předvedení několika
scének na motivy pohádkových i večerníčkových
příběhů, které jsme již hráli v rámci programu
loňského tábora. Když jsme náš záměr členům na
schůzce v klubovně oznámili, nastalo pravé
pozdvižení radosti a jásotu. Pak začala diskuse,
kdo v jaké scénce bude hrát a jakou postavu,
na někoho vyjde i více rolí. No držte nám palce!

Začíná výroba kulis do programu “Jarní slavnosti“

na typický plesový měsíc? Jelikož několik let
nazpět nebylo možno ze známých důvodů takové
akce pořádat, tak doufáme, že letošní květen
nám to konečně umožní. Proto má také ples pod-

URČENO PRO SRDCAŘE

Pokud se to povede, vše zhlédnete na Jarní slavnosti. Rodiče herců prosíme o pomoc při
dochvilnosti na schůzkách, při kterých se
bude nacvičovat, a také při vybavení
kostýmů pro herce.

Děkujeme všem, že neváháte a podporujete nás s vírou,
že jako vždy bude vaše podpora použita výhradně v souladu
s činností našeho spolku.
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Jak jste viděli kurz ručních prací při výrobě kulis
se vyvíjí zdárně :) Herecké obsazení již jsme také
snad zdárně ukončili, při zkouškách je možné,
že ještě některé herce přeobsadíme.
Člověk si život vyplněný prací zpestřuje i hrou.
Proto hercům připravujeme i zábavnější témata,
jako například hádání, cvičení postřehu a představivosti. Kupříkladu, jsme jim promítli různé
obrázky a hádali kolik je na něm zvířat?

Kdo z vás nebyl na schůzce, tak se podívejte
a zkuste uhodnout nejen počet, ale i názvy
zástupců z živočišné říše.
Také jsme si vyzkoušeli nalézat na obrázku různé
předměty. Jeden z vedoucích vždy řekl, jaký předmět máme najít a všichni společně jsme koukali
a hledali. Kdo našel, mohl jít k obrázku
a ostatním hledaný předmět ukázat. Například na
níže uveřejněném obrázku jsme jako první hledali
deštník……...ten jsme tedy nenašli :))) ,

a tak jsme začali hledat další předměty a světe div
se, byli jsme 100 procentně úspěšní, ale ten deštník ne a ne …..?! :) Další obrázek je tématický,
hledání roušek. Na začátku jsme teda netušili,
že jich bude tak mnoho. Už hledáte? Do toho :)

Obrázek výše je vám určitě jasný, máte najít všech
13 předmětů, které jsou zobrazeny vpravo nahoře.
Tak šupšup hledejte…
Na dalším obrázku máte najít revolver. Až budete
úspěšní může vám někdo (rodiče, sourozenci,
kamarádi) říkat co máte dál postupně hledat…….

A pokud nevíte co je revolver, a jak vypadá, tak si
ho vygooglujte nebo někoho požádejte, ať vám jej
ukáže na nějakém obrázku, jak vypadá a potom
hledejte. Samozřejmě nemusíte hádat-hledat hned
najednou všechny obrázky, jako my, ale můžete
pokračovat jindy, zítra, pozítří nebo za týden :)
Nesedíme pokaždé v klubovně, také jsme vyrazili
do kina na nejnovější pohádkový příběh
“Tajemství staré bambitky 2“ . Pořád platí různá
epi-omezení, tak mohli jen očkovaní nebo to co
prodělali to epi-onemocnění. Nakonec se nás sešel
u kina pěkný počet. Komu se film líbil, zvedne
palec nahoru :)

Mně se taky
líbil :)
Konečně můžeme
do kina. JUPÍÍ
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Schůzkování včetně ledna úspěšně pokračuje.
Připravujeme scénář do programu Jarní slavnosti, který musíme vymyslet a pak s našimi členy
nacvičit. K tomu potřebujeme i rozličné propriety, a ty pro změnu začínáme vyrábět vlastními
silami. Stříháme, řežeme, kreslíme, vybarvujeme
a ty vyrobené postupně začleňujeme do zkoušení
našeho malého divadelního ansáblu. Pestrost
v lidském počínání je důležitá , proto nácvik
programu střídáme s hrou, a kdo si hraje nezlobí,
zní známé pořekadlo :) Například hrajeme
“Pexeso“ a nebo “Dobrý den, pojďte ven“. Říkáte,
že pexeso znáte? Ale hráli jste ho i se skupinou
přátel-dětí a místo kartiček s obrázky, jste používali sami sebe? :) NE? Tak si to někdy vyzkoušejte. Hodí se to pro větší skupinu. Dva kamarády
pošlete za dveře a sami mezi sebou udělejte
dvojičky, které se dohodnou, jakou věc, rostlinu či
zvíře budou představovat. Vypustíte mezi sebe
hádající a již můžete začít hrát, jak to znáte. Kdo
nalezne více dvojic vyhrává!! Druhou hru, že
neznáte? Jednoduché. Utvoříte s kamarády kruh,
jeden z vás zůstane vně kruhu. Obchází ho a vybere si jednoho hráče, tomu poklepe na rameno
a řekne: „Dobrý den, pojďte ven“. V tu chvíli se
oba rozběhnou, každý z nich na opačnou stranu,
když se na obvodu kruhu střetnou, zastaví se,
podají si ruce a navzájem se pozdraví: „Dobrý
den“. Následně pokračují co největší rychlostí
dále a snaží se zaujmout uvolněné místo v kruhu.
Kdo to nestihne zůstává venku a pokračuje dál,
zase někoho vyvolá a tak dále…. Tato skupinová
hra se nám velmi osvědčila při delším čekání,
třeba při cestování a hlavně, když se potřebujete
zahřát v chladnějším počasí :) Tak přátelé směle
DO TOHO!!
Lenka alias Šílená Větev zachytila jednu z prvních
žádostí o pomoc pro uprchlíky (matky s dětmi)
z Ukrajiny. Měly přijet do připravených ubytovacích
kapacit ve Frýdku Místku. Proto několik z nás
operativně poskytlo ze svých prostředků částku
potřebnou na nákup konkrétních potravin a ošacení
pro děti.
Lenka se postarala o zbytek, nakoupila a odvezla.

JAK NÁM MŮŽETE POMÁHAT?
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Vyrábíme kulisy na JARNÍ SLAVNOST
Hrajeme PEXESO

...vidíte, ty dva běžce, jak jsou rychlí, ani foťák nestíhal :)

Hrajeme DOBRÝ DEN, POJĎTE VEN.

V únoru jsme se dověděli
smutnou zprávu. Jednomu
z našich členů zemřel tatínek.
Zástupci NADĚJE pro všechny se zúčastnili posledního
rozloučení v kostele sv. Jana
Nepomuckého ve Staré Bělé.
Tímto bychom ještě jednou
chtěli vyjádřit rodině
za
NADĚJI pro všechny, z. s.
upřímnou soustrast.

- finančním darem na účet 218332200 / 0300

* STÁT SE ČLENY KLUBU PŘÁTEL NADĚJ
* 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 :)
kontakt: info@nadejeprovsechny.cz / www.nadejeprovsechny.cz / tel.: +420 603 824 534 / číslo účtu: 218332200/0300

