NADĚJáčEk
R O Č N Í K

Nikdy v životě
nepřijde ten moment, kdy bude ta
správná chvíle na
správné rozhodnutí.
To, co jsme udělali minulý týden, se nepočítá.
Dnešní den je jediný
důležitý. 86 400 vteřin
denně máme k dispozici
a je jen na NÁS, jak je
využijeme. Můžeme naplnit své sny nebo sny
někoho jiného. Máme
ještě sny? Plnění snů/
přání nás žene kupředu.
Ta touha dokázat „TO“,
či získat “NĚCO“, po
čem toužíme, je obrovským motorem v našem
životě. Důležité však je
rozhodnout se. Někdy
máme na rozhodnutí
dostatek času, týdny,
měsíce i roky, jindy se
musíme
rozhodnout
téměř ze dne na den či
z hodiny na hodinu.
A rozhodně to nefunguje
tak, že na ta nejdůležitější rozhodnutí máme
nejvíce času, většinou
je to přesně naopak.
V tu chvíli náš mozek
funguje naplno nebo by
alespoň měl… Někdy se
rozhodujeme
srdcem,
velkou roli hrají pocity,
emoce a zpětně nám
připadá, že rozum byl
v tu chvíli někde úplně
jinde :). Přejme si dostatek moudrosti, aby další
naše rozhodnutí byla
jediná ta správná.

Chcete-li nám jakkoli
pomoci …
www.nadejeprovsechny.cz
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NADĚJE pro všechny, z. s.

První červnový víkend jsme strávili v krásném prostředí zrekonstruovaného Davidova
mlýna v Těchanovicích, nedaleko Kružberské přehrady. Jako obvykle jsme se sešli po půl
čtvrté odpoledne na nádraží ve Svinově, odkud jsme vyjeli vlakem do Opavy a pak autobusem. Díky tomu, že je mlýn téměř celý bezbariérový, včetně výtahu do všech pater,
mohl s námi jet i Michal, který větší část dne potřebuje invalidní vozík. On a jeho maminka jeli doprovodným vozidlem se Šárkou. Něco zapomněli, u Budišova nad Budišovkou trochu bloudili, a tak dojezd na místo byl prakticky stejný jako ten náš s přestupem
na
autobus.
Postupně jsme
se
ubytovali
a rozdělili do
skupin, ve kterých pak od
zítřejšího dne
budeme jezdit
na
koloběžkách. Počasí je
krásné, a tak
nic nebrání plánovanému opékání špekáčků, kdo
nechtěl, měl pečivo se šunkou.

PODĚKOVÁNÍ
Díky finančnímu příspěvku z Nadace
OKD, dotaci z Města Ostravy a také
díky podpoře drobných dárců jsme mohli zorganizovat
úžasný víkend pro naše členy. Všem velké DÍKY

MAGDA

Veselá, někdy
samotářská, ráda
si píše s kamarádkou, učí se
překonávat své
obavy.

Narozeniny slaví:
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PETR

Přejeme
Vše NEJ
S rodinou tvoří
vždy velmi silný tým,
MICHAL
jeden za všechny,
všichni za jednoho !
Přejeme vše NEJ :)

Davidův mlýn - pokračování
Večer pokračoval procházkou k výběhům zvířat, které
zde chovají. Osli, kozy, ovce a lama, se kterou se chtěla
jedna z maminek vyfotit. Nevíme, co či kdo se lamě
nelíbilo, ale snažila se na maminu plivnout :), čímž pobavila všechny přítomné. Vrátili jsme se zpět, proběhla
nezbytná večerní
hygiena
a šup do peřin.
Někteří usnuli
hned,
naopak
v klučičím pokoji to žilo skoro
až do ranních
hodin
(a pak
že jsou holky
upovídané).
Sobota: Snídaně ve formě švédských stolů - párky, sýr,
salám, müsli, marmeláda, loupáky, pečivo, toasty.
Po snídani jela první skupina na koloběžky, ostatní
postupně absolvují masáž a tvoří v keramické dílně.
Vyrábějí srdíčka, smajlíky, zvonky apod. Hrnčířský kruh je elektrický,
proto si práci na něm
z bezpečnostních důvodů
zkouší pouze někteří
z dospělého doprovodu.
Všem postupně vyhládlo,
a tak oběd ve formě plněné rolády s rýží přišel
vhod. Po lehkém odpoledním klidu se většina
zúčastněných vrhla do
vod bazénu, sluníčko
hřálo, a tak druhá skupina koloběžkářů vyjela
až podvečer. Stále pro-

Citlivý mladý muž
s velkým srdcem.
Přejeme Vše
NEJ :)

LUKÁŠ

Dokáže být
velmi ohleduplný, rád pomůže
a zabere se sílou chlapa.
Přejeme Vše NEJ :)

bíhají masáže i činnost v keramické dílně. Náplň večerního programu doplnila návštěva lanového centra,
ve kterém si ti nejodvážnější vyzkoušeli svou odvahu,
stabilitu a zručnost. Kuba, Tomík, Česťa, Zuzka, Šárka
a Markéta statečně absolvovali připravenou dráhu.
Ostatní prokázali svou odvahu přechodem přes visutý
most nad řekou. Vzhledem k tomu, že se neustále houpe, i to byl pro mnohé úctyhodný výkon!

Důležitá poznámka k večernímu lanovému centru: pochvalovali jsme si nepřítomnost komárů!

K večeři byl chléb s vynikající vajíčkovou pomazánkou,
ještě zpětně i zúčastněné maminky chválily, jak byla
dobrá. Někteří z nadějáků si pak ještě zahráli večerní
fotbal, na hřiště za
nimi přiběhly i ovečky, na které jsme se
byli podívat včera. Asi
jsme je zaujali :),
a proto si nechtěli
nechat ujít tu skvělou
podívanou. Hygiena,
převléci do pyžam
a vzhůru do říše snů.
Masáže končí až pozdě večer, obdiv patří
všem masérkám, které se nám
všem věnovaly.

STRÁNKA

Neděle: Opět snídaně stejnou formou jako včera, jen
místo loupáků byly buchty, mnozí využívají možnost
dát si křupinky s jogurtem. Na trasu vyráží třetí skupina koloběžek, ostatní využívají bazén a masáže. K obědu je dnes kuřecí roláda, omáčka, těstoviny. Odpoledne
nás čeká už jen návrat domů, a to stejnou cestou. Autobusem do Opavy a odtud vlakem do Ostravy - Svinova.
Ještě jedna historka s Annie - jenž je našim
„doprovodným“
a oblíbeným psím
společníkem.
Při
cestě po visutém
mostě jí spadla do
vody
hračka.
Tomík, ze kterého
abyste někdy páčili
každé slovo
se
rozhodl k činu!! Od místních rybářů si půjčil podběrák
a hračku z vody vytáhl a podběrák zase vrátil. Statečný,
odvážný a akční mladý muž!
Když jsme se ptali mladých Nadějáků, co se jim na pobytu nejvíce líbilo, mezi nejčastějšími odpověďmi byl
bazén a masáže, ostatní zmínili koloběžky, procházky,
sranda na pokojích, opalování a keramiku. Byli takoví,
kterým se jednoduše líbilo všechno :). A to je vlastně
asi nejlepší, co myslíte?
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Masážemi omlazení členové “NADĚJE“

Střípky z členské schůze
Nabitý program od prvních lednových dnů ( nácvik
divadelního představení, zpracovávání žádostí o dotace a granty, příprava a realizace příměstského tábora,
plesu, příprava sportovní olympiády a prvního víkendového pobytu) nedovolil uspořádat každoroční členskou schůzi dříve než 21. 6. 2016.
Leč výhodou bylo teplé slunné počasí, kdy naši mladí
členové mohli být spolu venku, hrát hry, slavit narozeniny kamarádů apod.

čům byl představen táborový program - indiánské
téma - byli požádání o vybavení účastníků indiánským kostýmem, dle vlastní fantazie a možností. Dále
jsme byli i letos požádáni organizátory folklórního
festivalu Třebovický koláč o zajištění stánku zábavy
a her pro děti návštěvníků této krásné hudebněkulturní akce.
V Různém se rozběhla čilá diskuse nad rozličnými
tématy a pomalu jsme směřovali k závěru schůze.

Členové, účastníci schůze se sešli v nesporné většině,
a tak mohlo jednání schůze bez problému začít. Předsedkyně Výkonné rady (VR), schůzi zahájila a po volbě zapisovatele a zjištění usnášeníschopnosti členské
schůze jsme se pustili bod po bodu do vlastního jednání.
Místopředsedkyně přečetla členům zprávu o činnosti
za rok 2015, kdy jsme si zrekapitulovali a všichni
i zavzpomínali co jsme společně v loňském roce prožili. Předsedkyně VR nás seznámila s výsledky hospodaření v roce 2015 a následně i Dozorčí rada se ve své
zprávě k hospodaření loňského roku vyjádřila.
Následovalo seznámení s účetní závěrkou za rok 2015,
kterou členská schůze jednomyslně schválila. Rovněž
byla schválena výše členského příspěvku, i pro příští
rok ve stejné výši. Jednatel VR podal informace
k členství v Klubu přátel Naděje (KPN). V současnosti máme 5 členů KPN, na webové stránky se připravuje textová formulace pro informování případných dalších zájemců o vstup do KPN. Bylo sympatické, že se
někteří členové aktivně zapojili do zápolení na našem
sportovním Farmářském víceboji.

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

VR představila i plán činnosti na následný půlrok.
“NEJ“ a vrcholem bude samozřejmě týdenní tábor
v Kunčicích u Starého Města pod Sněžníkem. Rodi-
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