NADĚJáčEk
LEDOVÝ ŠPERK
Snášejí se dolů z oblak,
jako malé ledové klenoty
paní Zimy. Chvíli tančí
nad krajinou, pak neomylně zamíří za náš krk,
věnují mu studený polibek a zmizí v nenávratnu. Ledovými krystaly
vše začíná několik kilometrů nad zemí v teplotách pod bodem mrazu
postupným ochlazováním a srážením páry.
Stejně jako perlorodka
potřebuje kamínek nebo
zrnko písku, které obalí
perletí, tak vločka nevznikne bez mikroskopického zrnka prachu
nebo pylu, kolem kterého
se může vodní pára srážet a krystalizovat. Tehdy dostává svůj šestiúhelníkový tvar. Až si po
přečtení tohoto sloupku
otevřete google
nebo
jiný prohlížeč, všimněte
si, že vločka má vždy
šest základních ramen
nebo-li směrů, kterými
se může rozrůstat. Vločky jsou neustále v pohybu, vzájemně do sebe
narážejí, shlukují a spojují, čímž narůstají jejich
jednotlivá ramena. Suchý vzduch napomáhá
jejich plochým tvarům,
vyšší vlhkost vločce zase
přidává
na
objemu
a vyzdobí ji vzory připomínajícími sněžné krajky. První detail vločky
vyfotil v roce 1885 Wilson “Vločka“ Bentley
a za celý život přes pět
tisíc. Sníh byl jeho život
a sníh mu i život vzal.
Chcete-li nám jakkoli
pomoci …
www.nadejeprovsechny.cz
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NADĚJE pro všechny, z. s.
ZAČÍNÁ HUDEBNĚ DRAMATICKÝ KURZ
Leden přivál trochu sněhové radosti dětem
a my jsme se hned v úterý sešli na první
lekci hudebně dramatického kurzu opět
pod vedením herce a loutkoherce Martina
Legerského, člena Divadla loutek Ostrava.
První přivítání s rejžou :-), nachystání
matrací, posedání si do pomyslného kruhu
a začali jsme.

ději hry, postavách. Když jsme se dostatečně vypovídali, začal výběr herců pro jednotlivé role. Každý měl možnost vybrat si postavu, která by se mu líbila hrát. Brali jsme
postavu po postavě, povídali si o ní, zkoušeli jednotlivé adepty a vybírali a vybírali.
Přitom jsme postupně zjistili, jaká role by
někomu seděla více, či méně.

Martin nám nejprve představil pracovní
název hry, který se nakonec může stát
i konečným, pak nastínil několika slovy
o čem hra bude. Nakonec, tak jako loni
přečetl celý scénář. A přišla naše chvíle,
respektive chvíle na dotazy od budoucích
herců. Mohli jsme se Martina ptát na cokoliv, co nám není jasné, co nás zajímá na

Nakonec jsme se dobrali konce. Jednotlivé
postavy byly obsazeny. Nutno v tuto chvíli
podotknout, že nic není definitivní. Po zkušenosti z loňského roku bude určitě docházet ke změnám ve scénáři doplněním novými nápady a může také dojít i ke změnám
v hereckém obsazení. Vše ukážou až další
„ostré“ zkoušky, které nás teprve čekají.

Martin nám vypráví děj nové hry, kterou začneme nacvičovat.

Stále s Vánoční pohodou.

DĚKUJEME
všem členům Klubu přátel Naděje,
kteří se v roce 2015 stali jeho členy
a svým dobrovolným členským
příspěvkem nezištně podpořili činnost
našeho spolku.

STRÁNKA

Narozeniny slaví:
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Posloucháme čtení ze scénáře nové hry.

Eliška má ráda koně,
ráda na nich jezdí,
takže vše NEJ i za tvé
čtyřnohé kamarády.

ELIŠKA

CO NÁS ČEKÁ V ROCE 2016 ?
PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2016
Leden

Zahájení hudebně dramatického kurzu
5. 1. - 22. 4.2016
( nácvik představení, režie Martin Legerski - člen
Divadla loutek, spolupráce se studenty Ostravské univerzity )

Únor

Jarní prázdniny - příměstský tábor
22. - 26. 2. 2016
( nácvik divadla + výroba kostýmů, hokejové utkání, bowling,
sportovní hry v tělocvičně, exkurze v TV Ostrava-25.2., atd.)

Březen

Nácvik divadelního představení

Duben

7.reprezentační ples sdružení
22. 4. 2016
( zakončení hudebně dramatického kurzu v KD K-Trio )
Vystoupení v Loutkovém divadle Ostrava

30. 4.2016

Květen

Rodinná Olympiáda - Horní Lhota
( víkendový pobyt na Horní Bečvě )

20. - 22. 5. 2016

Červen

Davidův mlýn - Staré Těchanovice
( sport, turistika, wellness, trénování motoriky
na hrnčířském kruhu, lanové centrum )

Červenec

Skauting - termín a program v jednání
( jedna až dvě noci ve stanovém táboře )

1. - 2. 7. 2016

Srpen

Kunčice u Starého Města pod Sněžníkem
( letní prázdniny - týdenní pobyt )

7. - 14. 8. 2016

Září

Veselí nad Moravou
( rafting na Baťově kanále )

Říjen

Podzimní prázdninování v Pardubicích
26. - 28. 10.2016
( plavba lodí po Labi - hrad Kunětická hora,
datum konání a program je předběžný )

3. - 5. 6. 2016

2. - 4. 9. 2016

zatím neurčeno

Listopad

Návštěva kulturní - sportovní akce

Prosinec

Rozloučení s rokem
16. 12. 2016
( poslední klubová schůzka, nocování pod stromkem,
datum konání je předběžný )

Na poslední klubové schůzce
v prosinci jsme všem přítomným, kromě přípravy vánoční
pohody, představili zamýšlený
plán činnosti na rok 2016. Kdo
z vás nebyl přítomen, popř. naši
příznivci a podporovatelé z řad
veřejnosti a firem, můžete si
tento plán právě teď přečíst na
této stránce.
Jak jste již zaznamenali, hudebně dramatický kurz právě začal.
Bude hlavním nosným tématem
zimních měsíců, který zpestříme různorodou činností během
příměstského tábora. Řadu
vícedenních akcí máme již předjednaných a některé jsou v přípravě. K tomu byly už v prosinci
podány projekty na granty.
Jeden nevyšel, to vždy zamrzí.
Je s tím spojena spousta práce
a hlavně drahocenného času,
kterého při zaměstnání a jiných
povinnostech není nazbyt. Ještě
žádný vědec nevynalezl 30 hodinový den, jak by se nám všem
hodil, třeba o dovolené, že? :))
Vraťme se k tématu. Další
z podaných projektů nám vyšel
od Nadace člověk člověku,
a Nadace Srdcovka (OKD).
Projekty podáváme i v měsíci
lednu. Oslovíme město Ostrava
a obvod Ostrava-Jih … tak
všichni :), nejen NADĚJÁCI
držte palce!! V únoru se dovíme
další výsledky dotačních řízení!!
Nejbližší akcí, kromě nácviku
divadla bude únorový příměstský tábor, pro který jsme detailně rozplánovali program s obsazením dospěláckého doprovodu.
Věříme, že pestrá nabídka osloví všechny Nadějáky.
Ahoj v únoru:)

