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NADĚJE pro všechny, z. s.
Nikdo z nás nedohlédne do všech
konců. Všichni kdo
zažíváme trápení si
přejeme, aby se to
nikdy nestalo. My
o tom ale nerozhodujeme. Rozhodujeme jen o tom co
uděláme a v čase
jenž nám byl dán.
Na tomto světě rozhodují i jiné síly než
je naše vůle. A když
jsme na pochybách,
jděme
za
svým
“nosem“. Vstoupili
jsme ze stínu na
světlo jež si sebou
v životě neseme.
Rok je dlouhý a začíná-li nám naše
světlo
pohasínat
přichází na pomoc
právě Vánoční čas.
Přináší nám světlo
rodinného společenství, světlo naděje
i domova. Světlo
našich přátel, jež
nám nezištně pomáhají a jimž jsme
i my ochotni pomoci. Navzájem si tak
předáváme “světlo“
jež činí náš život
snadnější.
Načerpejme světlo Vánoc
a podržme si jej
v dlani, kterou můžeme
napřáhnout
tam, kde je potřeba!
Chcete-li nám jakkoli
pomoci …
www.nadejeprovsechny.cz

Přejeme Vám všem v Novém roce 2017 mnoho
moudrosti. Posíláme Vám Sovičku, symbol
moudrosti, jejíž dostatek harmonizuje náš
život i naši práci. Přejeme radostné chvíle
s rodinou a přáteli a tolik potřebnou pohodu
a klid v roce 2017..

Děkujeme
firmě KLAPO v. o. s.
za finanční podporu
našeho spolku
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Narozeniny slaví:
Áďa je slečna,
která má ráda
pěkné náušnice :)
a ty jí sluší. Má
ráda nejrůznější
aktivity, je soutěživá a veselá.
Přejeme
ADĚLKA

Radim bez svého
balónu nedá
téměř ani krok.
Je to zvědavý a
upovídaný mladý
muž :)

Kája :), my zasvěcení víme, že má
velmi dobrý smysl pro humor, má
ráda hudbu
a taky ráda zpívá,
Pusťte ji do bazénu a nedostanete
ji ven :)

RADIM S.

Přejeme
Vše NEJ

Vše NEJ

První prosincové úterý jsme se sešli již tradičně u Nové
radnice a prohlédli si vánočně nazdobené Prokešovo
náměstí. Obdivujeme postupně se rozsvěcující výzdobu,
fotíme a kocháme se. Pomalou procházkou mezi sněhovými vločkami jsme se vydali osvětlenými uličkami města přes Husův sad a Kuří rynek do centra města. Někteří
z nás si pohladili oslíky, vyfotili se u nazdobeného stromu a pak všichni došli na Novou Karolínu. Tady už na
nás čekali ti, kteří to do města nestihli, nebojte nešli
jsme po nákupech, ale od 17 hodin jsme měli v plánu
kino. Zbrusu nová pohádka Anděl Páně 2 se promítá
teprve pár dnů a my se všichni moc těšili na dvojici anděla Petronela s čertem Uriášem. Nezklamali :) Jak oni
dva, tak i ostatní představitelé jednotlivých rolí v novém
pohádkovém příběhu bavili malé i velké diváky, kteří se
místy doslova chechtali a fandili hlavním hrdinům. Režisér Jiří Strach společně s Ivanem Trojanem a Jiřím
Dvořákem v hlavním rolích jemně připomínají lidem
potřebu odpuštění a zároveň je to pohádka plná nakažlivé radosti. I tady nakonec vyhraje dobro nad zlem, které
je po zásluze potrestáno a my se můžeme s úsměvem na
tváři vydat do našich domovů. Příjemná atmosféra
s popraškem čerstvého sněhu napovídá, že velké vánoční pohádkování začalo…

KÁJA

Přejeme
Vše NEJ
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Ve dnech 5. a 15. 12. 2016 se naše dobrovolnice zhostily
role prodejců na Vánočních trzích ve společnostech ITT Holdings Czech Republic s.r.o. a Arcelor Mittal Ostrava. Ve společnosti ITT, která má své sídlo
v Hrabové, jsme se prezentovali poprvé. Pracuje zde jedna z našich dobrovolnic, která se rozhodla oslovit
vedení firmy a požádat, zda by mohla nabídnout výrobky našich členů k prodeji v předvánočním čase.
Na pomoc jí přišla jedna z našich maminek, prodej se setkal s pozitivními ohlasy, některé výrobky zmizely
ze stolu do posledního kousku.
V prostorách firmy Arcelor Mittal jsme byli letos již potřetí, a to ve čtvrtek 15. 12. 2016. Zde se svými výrobky
prezentovaly i jiné spolky či chráněné dílny. Tak, jako ve společnosti ITT i zde byl velký zájem ze strany zaměstnanců o ruční výrobky. Podpora neziskových organizací v ArcelorMittal Ostrava je již tradicí a na všech bylo
vidět, že se těší na prostředí plné drobných dárků pro radost před nadcházejícími svátky.

Z á v ě r e m
bychom chtěli poděkovat vedení obou firem, že nám umožnili prodej výrobků, a tímto způsobem
podpořili činnost našeho spolku, věnující se volnočasovým aktivitám hendikepovaných dětí a
mládeže.
Přejeme Vám i Vašim zaměstnancům pevné zdraví a mnoho pracovních i osobních úspěchů.
Věříme, že drobné výrobky, které jste si od nás zakoupili, pomohou zpříjemnit Vánoční

V úterý 20. prosince
jsme se sešli
v naší klubovně ve větším počtu,
než běžně v průběhu
roku. Proběhla již tradiční vánoční schůzka členů a přátel Naděje spolu
s bohatou ochutnávkou rozličných dobrot, které donesly šikovné pekařky
i pekaři :). Živá hudba členů skupiny Mentalika doplnila příjemnou atmosféru. Byl představen plán činnosti na rok 2017, rozdány vánoční dárky
a pak už všichni jedli, pili hodovali, zpívalo se a povídalo. Během vánoční
schůzky máme více času popovídat si s těmi, se kterými se během roku
mnohdy jen míjíme ve dveřích a pozdravíme se jen ve spěchu. K večeru
jsme se postupně rozloučili, popřáli si vzájemně krásné a příjemné prožití
Vánočních svátků a jen to dobré v roce příštím, zdraví a spokojenost.
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