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Nejdůležitější body:

Sluňákov
potřebu přibalit s sebou
opalovací krém a sluneční
brýle. Čekala nás totiž
nejen projížďka na kolech a
koloběžkách, ale hlavně na
raftech po řece Moravě.

Sluňákov 2013
Víkend 14. - 15. 9. 2013
jsme strávili v Centru ekologických aktivit města Olomouce “Sluňákov“.Druhého
ročníku tohoto adrenalinového dvoudenního pobytu
se zúčastnilo 27 členů našeho sdružení + 2 psi Berinka
a Annie. Musíme přiznat,
že jsme sobotu a neděli
vyhlíželi poněkud s obavami, protože předpověď počasí nevypadala vůbec růžově, v týdnu vydatně pršelo a ani teploty neslibovaly

Ač za deště jsme vyjeli, ke
sluníčku s optimismem
jsme vzhlíželi. Nakonec
počasí nám přálo a na řece
Moravě nás slunce přece
jen uvítalo.
V sobotu odpoledne ti kteří
umí na kole jeli na malou
projížďku Litovelským Pomoravím, ostatní včetně
Berinky a Annie šli na procházku směrem k Lovecké
chatě, kde jsme se nakonec
všichni potkali. Občerstvení
přišlo vhod všem, doplnili
jsme tekutiny a potřebnou
energii na zpáteční cestu.

V noci nám do oken svítil
téměř ještě úplňkový velký
měsíc, ale ráno nás čekala
mlha. Na koloběžkách jsme
vyjížděli poměrně brzy až
na místo, kde na nás již
čekaly rafty. Po svačině
jsme si oblékli záchranné
vesty, přilby, boty do vody,
vyfasovali pádla a rozdělili
se do skupinek po 6. Po
necelých 100 metrech
všichni úspěšně a s nemalým nadšením propluli první a poslední peřejí. Deště
předchozích dnů řeku
oproti roku minulému naplnily až po okraj a do cíle
jsme dopluli v rekordním
čase 0, 5 hod. V loňském
čase to byly dvě hodiny. :-)

Na programu valné hromady byla zpráva o činnosti
sdružení, zpráva o hospodaření a zpráva dozorčí

rady, dále projednání výše
členských příspěvků na rok
2014.
Proběhla volba nové výkonné rady, která byla rozšířena z dosavadního počtu tří
na pět členů. Současně byla
zvolena tříčlenná dozorčí
rada.

ADRENALINOVÝ VÍKEND—SLUŇÁKOV



TŘEBOVICKÝ KOLÁČ



ZASEDÁNÍ VALNÉ
HROMADY

Chcete-li nám
jakkoliv pomoci,
kontakty na vedení
sdružení naleznete
na níže uvedených
webových
stránkách.

Pokračování na str. 2

Schůzka členů a zasedání valné hromady
První zářijový pátek dne 6.
9. 2013 se uskutečnila první schůzka „Nadějáčků“ a
současně proběhlo zasedání valné hromady.



Na zasedání byly upřesněny
informace k nejbližším naplánovaným akcím, a to
adrenalinový víkend ve
Sluňákově a účast na Třebovickém koláči, kde jsme
mohli mít svůj stánek s
prezentací činnosti našeho
sdružení.
(Zma)

www.nadejeprovsechny.cz

Narozeniny
slavili:
Katka
18 let
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Sluňákov
Pokračování ze strany 1.
Velký dík určitě patří firmě,
která zprostředkovala zapůjčení koloběžek a raftů a
jejím instruktorům, kteří
nás všechny u obou aktivit
nejen doprovázeli, ale také
byli hlavními „lodivody“
jednotlivých raftů. Byli
skvělí a nakonec se s námi
přišli rozloučit po obědě v
Lovecké chatě. Celé skupině
ještě jednou velké Díky!
Chvíle před odjezdem jsme
ještě strávili v prostorách

Sluňákova, zpívali jsme za
kytarového doprovodu Lenky a pak hurá domů!
Naše velké poděkování patří
i provozovatelům Centra
ekologických aktivit, díky
kterým jsme mohli prožít
pěkný víkend v okolí řeky
Moravy. V sobotu nás čekala na oběd báječná hrstková
polévka a poté skvělé rizoto
se zeleninou, masem a sýrem.
Večeře a snídaně byla čistě
jenom na nás. Šárka nakou-

pila samé dobroty...šunku,
sýry, jogurty, rajčátka, a pak
jsme si vše sami nachystali,
naservírovali a k tomu teplý
slaďoučký čajík. Když už
hovoříme o jídle, oběd v
Lovecké chatě, byl také
výborný, zeleninová polévka s opečeným chlebem
(který jsme si byli přidat :-),
protože ho skoro všichni
snědli dříve, než přinesli
polévku), přírodní kuřecí
plátek s bramborem. Všichni zúčastnění prožili nezapomenutelný víkend.
(Zma)

Třebovický koláč
Ve dnech 20.—22. 9. 2013
proběhl v příjemném prostředí Třebovického parku
již 10. ročník hudebně taneční akce Třebovický koláč.
Naši členové zde měli možnost zúročit a předvést to,
co se naučili pod velmi trpělivým a citlivým vedením
členky Slezského souboru
Heleny Salichové - paní
Šárky Vojtkulákové. Nutno
dodat, že to nebylo první
vystoupení společně se členy souboru, protože to se
uskutečnilo na letošním
výročním plese našeho
sdružení, avšak poprvé naši
šikulové vystupovali na velkém podiu před početným
obecenstvem, které tentokrát netvořili jen rodiče a
přátelé sdružení.
Této role se všichni zúčast-

nění zhostili velmi dobře a s
nemalým nadšením, za což
sklidili velký a zasloužený
potlesk. Od pořadatelů dostalo sdružení dva obrovské
koláče, na kterých si všichni
pochutnali.
Během celé akce naše mělo
naše sdružení k dispozici
stánek sloužící k propagaci
toho, co je jeho náplní.
Okolí bylo vyzdobeno velkými fotkami ze společných
akcí, na lanech mezi stromy
visela veselá a barevná trička, která si letos batikovali
všichni účastníci letního
tábora.
Na stánku se střídali dobrovolníci, byly zde připraveny
aktivity pro malé i velké.
Chůze po lanu napnutém
mezi dvěma stromy, jízda a
slalom na invalidním vozíku, zatloukání hřebíku po-

slepu, hledání hrací kostky
ve válci naplněním hráškem
a fazolkami, hádání předmětu pouze pohmatem.
Děti si mohly vyrobit barevný kolíček se zvířátkem či
srdíčkem, panenku se skládanou sukénkou apod.
Myslím si, že mohu za
všechny říci, že se tato akce
podařila a ač i tomuto víkendu předcházelo ne příliš
dobré počasí, nezmokli
jsme a budeme mít zase na
co vzpomínat.

...tak jsme se plavili po řece
Moravě...

„Po lásce
nemohu
sáhnout
jakoby byla
kdesi v
zásobě, je to
především
práce mého
srdce.“
(Exupéry)

Děkujeme všem, kteří se
zúčastnili, aktivně pomáhali, nebo přišli jen povzbudit
do hlediště naše tanečnice a
tanečníky.
Rovněž děkujeme všem
dobrovolným dárcům, kteří
jakoukoliv finanční částkou
přispěli na fungování našeho sdružení.
(Zma)

Tanečnice a tanečníci,
naši „Nadějáci“ připraveni
vystoupit na Třebovickém
koláči
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