NADĚJáčEk
R O Č N Í K

STŮL
Běžná všední věc: „Stůl“.
V dobových pramenech
z 15. století vyjádřil jeden vězeň po dva roky
vězněný ve věži jednoho
z českých hradů, upřímnou radost, když mohl
po propuštění usednout
ke stolu, bytelnému dubovému stolu a jíst svůj
pokrm, na místo položené misky na kolenou při
svém pobytu ve věži.
Historka jistě z dnešního
pohledu úsměvná. On
ten stůl, ta věc se čtyřma nohama, ať chceme
nebo ne, je nerozlučný
pomocník našich všedních i svátečních dnů,
kdy u něj mohou zasednout mnohdy početné
rodiny ve chvílích štěstí
a pohody. Naše pracovní činnosti se bez něj
také neobejde, výuka ve
školách, potkáme se
s ním na úřadech, kam
zrovna moc rádi nechodíme. Nemluvě o kavárnách, nebo restauracích,
kdy před nás číšník
v horkých dnech postaví
napěněný zlatavý mok.
U stolu se mnoho ujednalo, vyznalo lásek, rozčertilo … dalo by se říci,
že stůl by mohl být takovou pamětí národů,
kdyby začal vyprávět
kolik pomluv a zrádných slov bylo u něho
vyřčeno nebo kolika vtipům se spolu stolovníci
zasmáli. Tak, ať nám
naše stoly přináší jen
radosti a hezké
chvíle.
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NADĚJE pro všechny, z. s.
HALLOWEEN 2015

Utichl ruch dopravních prostředků, penzionů, překládání zavazadel do auta a z auta,
starostí zda organizačně vše klapne, my se
navzájem neztratili někde cestou a vrátili
v pořádku do náruče rodičů.
Ano, nastal čas listopadových dnů, které
tak jako každý rok učinily přítrž našim více
denním pobytům . Zato odstartovaly dobu
klubové činnosti, kultury a sportu spíše
z pozice diváka. Sice jsme první podzimní
kulturu absolvovali již v říjnu, o tom si povíme v jiném příspěvku, za to k nám v první polovině měsíce vtrhl do klubovny
Halloween.
Začal rej rozličných kostýmů. A když už
strašidla, tak jsme si je vyzkoušeli, jestli se
sama nebojí. Přichystali jsme pro ně stezku odvahy. Mohla by se výstižně nazývat:
„Po provázku do neznáma“ , a to hovoří za
vše. Všechna strašidla stezku úspěšně absolvovala. Na řadu přišla štafeta masek a
pak už soutěž o nejlepší masku. Porota
dospěláků to neměla vůbec jednoduché.
V průběhu odpoledne si každý mohl
zakousnout něco ze
“strašidelně
dob
rých hnusot. Uááá...

Chcete-li nám jakkoli
pomoci …
www.nadejeprovsechny.cz

No řeknu vám už od pohledu, to bych teda
nejedl :)) A jelikož v to odpoledne nikdo
strachy neomdlel, mohli se všichni vydat
s rodiči zpátky do svých vyhřátých domovů.

KONCERT JAROSLAVA UHLÍŘE
Říjen byl obohacen o koncert pana Jaroslava Uhlíře, jak jsme již předeslali v úvodu.
Pro naše Nadějáky to byl koncert s velkým
“K“, vždyť písně s hudbou pana Uhlíře mají
pořád zažité z nácviku divadelního představení “Ať žijí duchové“ v loňském roce.

DĚKUJEME

firmě TRANSL, v. o. s.
- důlní stroje a zařízení -

za finanční podporu
našeho spolku
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Narozeniny slaví:
PÉŤA

JARDA
LÉŇA
V Ostravském domě kultury jsme se sešli v sobotu
10. 10. plni očekávání písniček, které důvěrně známe,
a které si v podání pana Uhlíře rádi poslechneme
i zazpíváme. Co víc, pan Uhlíř právě letos na podzim
slaví své krásné 70. narozeniny a sál usměvavých
diváků je určitě pro něj
příjemným dárkem.
Jen si připomeňme, že
je autorem hudby k řadě filmů, písniček, vždyť
opatřil notami většinu
textů Zdeňka Svěráka.
Stal se nedílnou polovinou komediální dvojce
s Karlem Šípem a jeho
koncerty jsou vždy plné
pohody a radosti.
Na samotném koncertě si naši Nadějáci s plna hrdla
zazpívali a na jeho otázku zda známe písně z filmu Ať
žijí duchové, byl mile překvapen naším hlasitým souhlasem. Vždyť jsme je loni čtvrt roku nacvičovali k
stejno jmennému divadelnímu představení. Pan Uhlíř je vždy zárukou příjemně strávených chvil s ním
i jeho hudbou. Snad ještě někdy do Ostravy zavítá.
Děkujeme a mnoho štěstí, zdraví k Vašim kulatinám.

HOKEJ
VÍTKOVICE - OLOMOUC
Rozhodli jsme se i letos na podzim jít podpořit HC
Vítkovice v boji o play-off. Vždyť v posledních letech
pouhá přítomnost členů NADĚJE v hledišti je zárukou VÍTĚZSTVÍ :) Nebylo tomu jinak ani tentokrát.
Oblečeni v klubových barvách a “divoce“ pomalovanými tvářemi jsme vstoupili do haly. Našli si obě řady a sedadla, kde jsme měli sedět a nedočkavě očekávali začátek. Tři zápasy po sobě jsme s Olomoucí neprohráli a od páté minuty, kdy jsme vstřelili první
gól začala spanilá cesta našeho týmu za vítězstvím.
Ve třetí třetině dvěma góly pojistil nezvratný osud
dnešního zápasu Vojtěch Tomi. V tu chvíli bylo jasné, že vítězství je naše. Vítkovický talent Vojtěch Tomi, ve svých 21 letech vstřelil v extralize
své první dva góly. Konečně se mu to
podařilo. Přetrhl, tak dlouhé čekání na
gól. Byly velmi důležité, potvrdili vítězství na 4:0. V dorostu a juniorce střílel
každou sezónu ke 30 brankám. Hraje
i za Havířov a dnešní vítězství může s radostí oslavit
se svou hokejovou přítelkyní, reprezentantkou Klárou Hudečkovou. Držíme ti palce Vojto, ať se ti daří !
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