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NOVOROČNÍ SLOVO

Chcete-li nám
jakkoliv pomoci
Milí Nadějáci, přátelé, kamarádi, vážení sponzoři, dovolte jen pár slov v prvních týdnech roku 2014. i v letošním roce 2014
kontakty na vedení
Do každého nového roku lidé většinou vstupují s nadějemi, očekáváními, co jim přinese a přáním, ať sdružení naleznete
je lepší, než ten minulý. Dojde také na ohlédnutí za tím, který už skončil. U nás v “NADĚJI“ byl rok na níže uvedených
2013 ve znamení tance, přírody, sportu, adrenalinu i poznávání nových míst naší země. Myslím si, že webových stránkách.
každý z nás zažil spoustu nezapomenutelných okamžiků, které se navždy vtiskly do jeho paměti.
Opět jsme se více poznali, sblížili, smáli, až jsme se za břicha popadali, utěšovali, i radili navzájem.
Přátelství, které nás vzájemně spojuje, je vzácným darem, kterého si určitě všichni vážíme a
v souladu s textem jedné z našich oblíbených písní víme, že „Pár přátel stačí mít, co uměj za to vzít, a
nepřestanou hrát, když nemáš chuť se smát…“
SPONZORSKÉ OKÉNKO
Chci Vám za všechny popřát krásné dny v roce 2014, zdraví, radost a dobré přátele, kteří jsou ochotni
pomoci. S dobrými přáteli je život vždy veselejší. Proto se smíchem a Nadějí do dalšího roku!
(Zma)

Nocování pod Vánočním stromečkem 2013
Terezka a Kačka se rozhodli s Vámi podělit o své pocity z Nocování pod Vánočním stromečkem.
Vraťme se spolu s nimi nazpět, do časů cukroví a Vánoční pohody :
Oslava vánoc.
V pátek jsme slavili vánoce a narozeniny od Adély a Káji. Bylo tam hodně jídla a pití a bylo
moc dobře. Ostříž udělal dobrou vánočku. Strojili jsme stromek pomeranči a popkornem. Spali jsme pod stromem a bylo moc fajn. Nejvíc se mi líbilo jak Jirka s Peťou byli
oblepení lepicí páskou. A těším se na leden jak budeme hrát pohádku Ať žijí duchové.
Mám vás moc ráda vaše Terka.

Firma
TRANSL, v.o.s.
významně
podpořila činnost
našeho sdružení
Děkujeme

Nocování pod vánočním stromečkem
Já sem přišla do naděje, tak sem viděla vánoční stromek ale byl nějak trochu nakřivo. Tak
sem čekala na mého kamaráda Lukýho až přijde a hned mě přivítala moje nejlepší kamarádZAMYŠLENÍ
ka Terka a hned jsme zdobili stromeček. My jsme si povídali a byli pod vánočním stromečkem
dárky a dostali jsme všichni nový kalendář 2014 a
Narozeniny slaví:
mě to moc potěšilo. J Povídala sem si
„Buď změnou,
s kamarádkou Aničkou a s Lukým. Potom jsme
oslavovali a pak sem šla s Aničkou a s Lenkou ven kterou chceš vidět
se projít ale pak nám byla zima. Takže sem si pokolem sebe“
řád povídala s Lukým až do večera a potom jsme
si večer nachystali všichni spacáky a Lenka nám
vyprávěla pohádku Lotrando a Zubejda
Gándhí
ale
později
jsme
šli
všichni
spát.
Eliška
Ondra
Moc se mi to líbilo a užila si to.
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ROK 2013 v OBRAZECH
PLES V PLNÉM PROUDU

PŘÍPRAVA NA PLES “NADĚJE“

PRÁZDNINY NA BYSTŘIČCE
Jupí!!!
Bude maškarní :-)

...v krbu příjemně praskalo

Učili jsme se slezské tance na ples

FUNGOLF ….. NÁS BAVÍ

TURISTICKÝ POCHOD — VALCÍŘSKÁ 50

OLYMPIÁDA RODIČŮ S DĚTMI

LETNÍ TÝDENNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
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LÉTO POD SNĚŽNÍKEM

EKOLOGICKÉ CENTRUM SLUŇÁKOV

TANČÍME NA “TŘEBOVICKÉM KOLÁČI“

PODZIMNÍ PRÁZDNINY V BRNĚ
...pro štěstí :-)

…. a

kdo bude zlobit !!!

FANDÍME VÍTKOVICKÉMU HOKEJI

Ulovili jsme PUK :-)

CHYSTÁME BALÍČKY PRO DĚTI BEZ RODIČŮ V KLOKÁNKU :-)

NOCOVÁNÍ POD VÁNOČNÍM STROMEČKEM

…a úklid, jako doma :-)
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PLÁN ČINNO STI NA ROK 20 14
Leden

“Ať žijí duchové“
(zahájení hudebně dramatického kurzu)

10. 1. 2014

Únor

Rtyně v Podkrkonoší - Chalupa Karolína
( pětidenní pobyt)

10. - 14. 2. 2014

Vystoupení Nadějáků na “Porubále“
(se Slezským souborem písní a tanců Heleny Salichové)

21. 2. 2014

Březen

Horolezení

Duben

5.reprezentační ples sdružení
(slavnostní zakončení kurzu v KD K-Trio)

25. 4. 2014

Květen

Valcířská 50
(turistický pochod v Beskydech)

31. 5. 2014

Červen

Rodinná olympiáda - TJ Horní Lhota

14. - 15. 6. 2014

Červenec

Nocování pod “HVĚZDAMI“

Srpen

Kunčice u Starého města pod Sněžníkem
(týdenní pobyt)

10. - 17. 8.2014

Září

Adrenalinový víkend - Litovelské Pomoraví
(ubytování Lovecká chata — třídenní pobyt)

12. -14. 9. 2014

Účast Nadějáků na Třebovickém koláči
(stánek pá — ne, v neděli 21. 9. taneční vystoupení)

19. - 21. 9. 2014

Říjen

Podzimní prázdniny v Praze

Listopad

Návštěva kulturní nebo sportovní akce

Prosinec

“Vánoční nocování v klubovně“ - Rozloučení s rokem
(poslední klubová schůzka)

STŘÍPKY Z VÝKONNÉ RADY
Zástupci SVČ podali žádost na Ostravu-Jih, aby nám byla klubovna pronajímána přímo obcí. Máme to předjednané,
takže to snad dopadne zdárně. Následně bychom mohli nechat zapsat V Zálomu své sídlo a začít vybavovat klubovnu.
Projekty na Srdcovku - Nadaci OKD a Úmob Ostrava-Jih byly odeslány 13.1.2014. Momentálně se připravuje projekt
na grant na letní pobyt pod názvem "Po stopách Yettiho" (Nadace OKD) - rozhodnou do 25. 4. 2014. Pokud to nevyjde,
zkusíme oslovit jinou nadaci.
Pro jarní prázdniny ve Rtyni v Podkrkonoší byla stanovena cena na účastníka 700,-Kč, domluven doprovod, auta na
převoz zavazadel a program. Ostříž nám již nachystal jídelníček na celý týden, tak se budeme těšit…..mňam:-)
V lednu jsme uhradili pojištění odpovědnosti za škodu za “NADĚJI“.
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