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NOVOROČNÍ
Máme tady Vánoce, Silvestr a Nový rok
Někdo bez předsevzetí nedá ani krok
Někdo připije si na štěstí zdraví
Ono se to v Novém roce nějak spraví

Chcete-li nám jakkoliv pomoci
i v Novém roce 2014
kontakty na vedení sdružení
naleznete na níže uvedených
webových stránkách.

Někdo připije si jen tak na Lásku
Na Tebe, můj ze srdce malovaný obrázku
Někdo otevře si láhev piva a nohy na stůl dá
Vuřty s cibulí a ze sklenky si přihýbá
Však jedno přání máme společné
Ve zdraví za rok se znovu sejděme

SPONZORSKÉ OKÉNKO

Šťastný Nový rok
Vám přeje Redakční rada

PF 2014

AUTO

Karolínka

Radim

Adélka

HAVÍŘOV

nabízí prodej nových automobilů ŠKODA a SSANGYONG,
také bazarový prodej, nechybí
ani servis, prodej náhradních
dílů a provedení STK.
AUTO

Narozeniny slavili:

TOMAN

TOMAN

HAVÍŘOV

podpořila činnost našeho sdružení v letošním roce. Je novým
subjektem z řad dárců a podporovatelů, jímž je naše snažení
sympatické, proto se rozhodli
podpořit naši činnost.
Děkujeme
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STŘÍPK Y Z VÝKONNÉ RADY
1. Sponzorské dary. Předsedkyně výkonné rady informovala o
poskytnutých sponzorských darech od: fa CEMDEST,s.r.o., dále
od paní Boženky Motalové a naší Hanky Hubaczové.

5. Žádost o dotaci městu Ostrava—Jih. Termín pro
podání je 15. 1. 2014. Zpracování projektu „Rodinná olympiáda“ připraví Radka Michalová.

2. Účast na semináři „Neziskové organizace v právní úpravě
podle Občanského zákoníku aneb Jak to bude po novém roce?
Seminář se koná 16. 12. 2013 v době od 9:30h do 15:30h
v zasedací místnosti Krajského úřadu MSK. Zúčastní se ho Hanka Hubaczová a Jiří Motal.

6. Zpravodajský občasník Nadějáček. Poskytnout
výtisky všech čísel občasníku sponzorům. Elektronickou
podobu dát k nahlédnutí pro všechny na webovky.

3. Nocování pod vánočním stromečkem 20. 12. 2013
v SVČ V Zálomu. Organizační zabezpečení Lenka Juráňová
(zdravotník), Hanka Hubaczová, Renča Gatnarová. Dárky pod
stromeček vyzvedne a zabalí Pavla Srovnalová, Jiří Motal.
4. Srdcovka – minigrant Nadace OKD. Podáme žádost o
poskytnutí nadačního příspěvku Nadace OKD prostřednictvím
zaměstnance OKD pana J. Kolára. Z p r a c o v á n í
projektu
„Sluňákov 2014“ do 17. 1. 2014 připraví Hanka Hubaczová.

7. Hudebně–dramatický kurz. Zahájení 10. 1. 2014.
Organizační zajištění Lenka Juráňová.
8. Účast na Porubále — Dostali jsme nabídku zatančit se
Slezským souborem písní a tanců Heleny Salichové na benefičním plese pro ZŠ na ul.Železárenské. Bude potřeba
dovézt Nadějáky před vystoupením do auly VŠB. Pro rodiče, kteří nebudou chtít zůstat na plese, zajistit posezení v
restauraci. Detaily dohodneme na klubových schůzkách.

Nocování pod Vánočním stromečkem
20. 12. proběhla poslední klubová „Vánoční schůzka“. Blanka nám zařídila dárek z lesní školky
v Palkovicích—vánoční stromek—tedy spíše strom, který dal Hance svou vahou a výškou pořádně
zabrat, než ho dopravila do klubovny . Láďa ještě stihnul přiřezat kmen a upevnit jedličku do stojanu.
V to páteční odpoledne jsme se scházeli postupně. Každý donesl nějakou ozdobu, a tak se stromek
postupně krášlil baňkami, skořicí, papírovými ozdobami, řetězy z popcornu, plátky čerstvého pomeranče. Od Radky dostal i modrou špici, kterou s odvahou nasadil na vrchol jedličky Lukáš Kolár.
Hanahu dodala osvětlení, nakonec jsme ho posypali zlatými proužky a rozsvítili. Nádhera! - však
uvidíte v obrazové příloze.
Každý z příchozích mimo ozdobu na stromeček přinesl nějakou tu dobrotu. Kdybyste to viděli! Měli
jsme opravdu bohatou tabuli, na které nechybělo cukroví, ovoce, chlebíčky, jednohubky, slané pečivo, dostatek nápojů, řízečky, prostě samé mňamky! V tento den také oslavily své narozeniny
Karolínka s Adélkou. Všichni jim popřáli, věnovali dárečky a hromadně pod vedením Péti Slaniny
zazpívali „Živijó“.
Nechyběly dárky pod stromečkem, každý si vzal jeden a hned se dali do rozbalování. V balíčcích našli
stolní kalendáře s fotkami z akcí roku a bylo z toho plno povídání. Letos nám kalendáře vyrobila za
skvělou cenu Tiskárna v Dubí, s.r.o.
Nu tak jsme jedli, pili, hodovali, dobrou vůli spolu měli, ten, kdo potřeboval odešel dříve, ostatní zůstali do konce schůzky. Nakonec všichni odešli, až na ty Nadějáky, kteří chtěli nocovat pod Vánočním stromečkem. A kdo byli ti stateční nocležníci? Kristínka, Adélka, Jirka, dvě Katky, Lukáš, Petr,
Hanka, Anežka, Lenka, Terezka a Ráďa. Kdo se jim věnoval? Hanka, Lenka a Berynka. Hlady naši
nocležníci nebyli, z vánoční tabule zůstalo ještě dost občerstvení.
U rozsvíceného stromečku se malovalo, vyrobili jsme si jmenovky, které jsme pověsili na nástěnku.
Zpívalo se a hrálo na kytaru pod taktovkou Lenky. Společně si všichni odříkávali oblíbenou pohádku
Lotrando a Zubejda, Lenka doprovázela na kytaru v písničkách z pohádky, a to vše ve tmě jen u svítícího stromečku — to byla nádherná romantika.
Pak jsme si jen tak povídali-drbali, probírali obsazení pohádky, kterou budeme hrát na plese příští
rok i program akcí v Novém roce. Když se dohrálo a dozpívalo přišly na řadu karimatky a spacáky.
Tak Dobrou!!!
Ráno čekala na naše „SPÁČE“ kromě hygieny, snídaně a Velkého uklízení, taky ROZCVIČKA:-), to
aby si všichni protáhli ztuhlá záda - plavali jsme kraula, znak i prsa. Ještě jsme hráli "židle" a vyhrála Adélka. Měli jsme zapůjčený vysavač ze SVČ a dali klubovnu do pořádku po tom velkém pátečněsobotním Vánočním mumraji :-).
Klidně si to vyzkoušejte, a také si ustelte doma netradičně pod Vánočním stromečkem!!! Je to fajn :-)
Patří se i poděkovat SVČ V Zálomu, že nám umožnilo podniknout tuto noční klubovou akci Naděje.
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PODĚKOVÁNÍ
VŠEM, KDO PŘILOŽIL RUKU K DÍLU

NAŠIM SPONZORŮM

Titulek tohoto sloupku napovídá, že budeme DĚKOVAT, a to
našim přátelům a kamarádům za dobrovolnickou činnost.

Kdo nás v roce 2013 podpořil :

Dobrovolníci, kteří pomáhají bez nároků na odměnu a ve
svém volném čase s činností „NADĚJE“ - Lenka, Renča, 
Honza, Viki, Šárka, Miki, šéfkuchař NADĚJE Ostříž, Láďa,

Markétka.

Statutární město Ostrava
SMO Městský obvod Ostrava-Jih

V neposlední řadě poděkování patří všem aktivním rodičům 
Nadějáků, kteří se dobrovolně účastní, jako doprovod při hromadných akcích (výletech), výtvarných činnostech nebo jako 
sportovci :-) při Olympiádách rodičů s Nadějáky, kde podávají
rekordní výkony, či přiložili ruku k dílu, tam kde bylo potřeba. 

CEMDEST, s.r.o.

Mé osobní poděkování patří i naší „Dámě-Babičce“ (všichni 
víme o kom je řeč), za její nakažlivý entuziazmus a vitalitu, s

jakou nás pořád a pořád překvapuje.

Michaela Sapová

A pak tu jsou ti, pro něž vše děláme — Naši “Nadějáci“: Lukáš 
K., Katka M. a Katka S., Lenka, Petr S. a Petr K., Zuzka, Tomáš
K., Terezka, Drahomír, Radim S., Kuba, Radim K., Magda, 
Tomáš Ch., Jirka, Hanka, Anička, Anežka, Adélka, Evička,
Kristínka, Michal B., Michal K., Karolínka, Ondra, Lukáš C., 
Lukáš H. a Katka J.

Jana Sapová

Ahoj v příštím roce 2014

PF 2014

Genetika Ostrava, s.r.o.
Vítězslav Bednařík

Ing. Barbora Kučerová

Ing. Dagmar Konečná
Mgr. Libuše Hanuzková



KLAPO, v.o.s.



„Štědrý dárce“ (nepřál si zveřejnění)



Kateřina Pscolková



Boženka Motalová



Hanka Hubaczová



Agentura Slůně, s.r.o.



Toman Auto Havířov



Výbor dobré vůle — nadace Olgy Havlové

Jménem členů „o.s. NADĚJE pro všechny“ děkujeme
všem sponzorům a dárcům za finanční i materiálovou
nezištnou podporu v letošním roce. Doufáme, že v roce
2014 nám zachováte svoji přízeň, abychom
“Nadějákům“ mohli vytvořit obdobné podmínky pro
činnost.
Velice si Vaší pomoci vážíme.
Děkujeme

Redakční rada: Jiří Motal, Pavlína Srovnalová / kontaktní e-mail: info@nadejeprovsechny.cz / www.nadejeprovsechny.cz

