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svítící krása, druh
papírového umění,
co o něm víte?
Lampiony
pocházejí
z Asie, v Číně sloužily
nejen jako dekorace
nejméně již 250 let p. n.
l. Byly nepostradatelnou
součástí většiny svátků a
oslav. V Taiwanu se každý rok koná svátek lampionů, završuje oslavy
čínského Nového roku.
Mezi obyčeje a zvyky v
tento den patří mimo
jiné řešení hádanek napsaných na lampionech.
Původ vzniku vypouštění lampionů je částečně
založen na legendě. Poprvé prý je použil čínský
vojenský stratég Zhu
Geliang, aby zmátl astrology. Časem se lampiony staly jakýmsi zprostředkovatelem pro vyjadřování přání bohům.
Podle další legendy přepadali usedlíky bandité,
ženy, děti a starci se
ukrývali do hor a poté,
co nebezpečí pominulo,
muži, kteří strážili obydlí, vypouštěli lampiony
jako znamení možnosti
bezpečného návratu.
Výroba lampionů byla
záležitostí celé rodiny.
Bambusový rám byl potažen lehkým papírem
a
konečné
výtvory
mnohdy dosahovaly výšky až několika metrů.
Chcete-li nám jakkoli
pomoci …
www.nadejeprovsechny.cz
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První listopadová schůzka byla, již dá se
říct tradičně, ve znamení Halloweenu. Sešly
se příšery, strašidla a zjevení nejrůznější,
hrály se hry roztodivné. Všichni svorně vydlabali a vyřezali obrovskou dýni a za světla
lampionů se prošli tmavým večerem. Ještě
že nikdo z obyčejných smrtelníků nepotkal
toto hrůzostrašné panoptikum… nejspíš by
vzal nohy na ramena (nu i toto by mohlo být
docela strašidelné) a utíkal, seč mu síly stačily. Na čerstvém vzduchu vyhládlo i děsivým stvořením, a tak rozličné odporně vyhlížející a strach nahánějící nechutnosti jim
přišly vhod. S přicházející pozdní hodinou
se postupně všichni odebrali do svých obydlí, jak dopadla noc strávená v blízkosti těchto oblud nikdo neví, nicméně další schůzka
již proběhla bez jakýchkoliv problémů.. :)

Poděkování
Děkujeme Nadaci Člověk člověku za
poskytnutou finanční podporu pro letní tábor 2017

STRÁNKA

Narozeniny slaví:
Jáchym, kterému
všichni říkají Jáša,
je veselý človíček
neustále v pohybu,
má rád aktivity, ale
také umí přijmout
zodpovědnější
úkol.

Lenička je mladá
slečna, která má
velmi ráda hudbu,
krásně zpívá, je to
přátelská a velmi
citlivá duše.
Přejeme

JAŠA

Vše NEJ

Péťa je živel, dejte mu do rukou
mikrofon,
pusťte mu jeho
oblíbenou hudbu a pak se
nestačíte
divit :)
Přejeme
Vše NEJ

Vše NEJ

Přejeme
LENKA

5. 11. 2016 jsme navštívili muzikálové představení
s názvem „Děti ráje“. Celá akce se konala v Ostravar
aréně, doprovázely ji poměrně přísná bezpečnostní
opatření a kontroly u vstupů. Začátek a konec se tedy
posunul téměř o hodinu. Nu ale čekání stálo za to.
Na muzikálovém portálu je napsáno, že: Je to představení, které pravidelně končí aplausem ve stoje. Představení, kde si diváci zpívají s herci. To jsou Děti Ráje,
muzikál, v němž hlavní roli hrají písničky.

Děj muzikálu se zpočátku odehrává ve druhé polovině
osmdesátých let a poté v současnosti. Do půlky představení se vše točí okolo diskotékové euforie, která byla
tehdy na vrcholu a vévodily jí hity Michala Davida,
z nichž je celý “HIT“ muzikál poskládán. Hlavními
postavami jsou, nesmělý Michal a místní kráska Eva,
jež rozdělila a zase dala dohromady jedna písnička
a intriky dvojice závistivých diskžokejů.
Představení si užili všichni zúčastnění, zpívali a vrtěli
se na sedačkách o sto šest a nakonec se i roztančili před
pódiem.Domů dojeli sice později, než měli, ale myslím,
že jim to vůbec nevadilo :)
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