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NADĚJE pro všechny, z. s.
Dnes Vám napíšu něco
o broukovi, který je na titulním obrázku červnového vydání. Jedná se o samečka Roháče obecného
(Lucanus cervus). Sameček
dorůstá 35-75, někdy až 80
-90 mm. Aktivní bývá
v období května až srpna,
a to převážně ve večerních
hodinách. Během dne se
většinou zdržují v korunách stromů, jen během
bojů o samičku je možné je
vidět a fotografovat na
kmenech stromů nebo na
zemi. Dospělí brouci se živí
mízou z poraněných stromů a nektarem, hynou během července až srpna po
nakladení vajíček. Larvy
mají měkké, krémově zbarvené průsvitné tělo se šesti
oranžově zabarvenými nohami a oranžovou hlavou,
na které se vyjímají ostrá,
hnědě zbarvená kusadla
a živí se rozkládajícím se
dřevem pařezů a starých
stromů. Larva prochází
několika fázemi svého vývoje a po 4 až 6 letech se
zakukluje. Kukla se vyvíjí
asi 3 měsíce v půdě. Tam
se také vylíhne dospělý
brouk. Ten se vyhrabe
a velice brzy instinktivně
odlétá hledat samičku. Roháči se objevují od začátku
června a žijí asi 2 měsíce. Přirozenými nepřáteli
roháče obecného jsou větší
ptáci jako datel, straka,
krkavec aj. K dalším nepřátelům patří ježci, jezevci, ale i lišky či černá
zvěř. A proč Vám to píšu?
Právě tohoto “Krasavce“
jsme spatřili na vlastní oči
a vyfotili :)
Chcete-li
nám jakkoli pomoci
www.nadejeprovsechny.cz

23. 6. 2017, což byl pátek, jsme se odpoledne sešli po třetí hodině na nádraží
v Ostravě-Svinově, abychom vyjeli na
víkendový pobyt na Jižní Moravu, a to
do penzionu Pod Břesteckou skálou, což
je nedaleko Buchlovic. Nebylo nás tentokrát tolik, protože docela velká část Nadějáků byla u moře, jeli jsme v celkovém
počtu 20 osob. Mezi jednotlivými přestupy jsme neměli moc času, a když k tomu
připočtete sem tam nějaké to zpoždění,
neslo se přestupování ve znamení běhání. Nicméně jsme všechno stihli, dojeli
do vesnice Břestek a odtud vyrazili v parném odpoledni 2,5 km pěšky k penzionu.
Cestou nás dojelo doprovodné vozidlo se
zavazadly :), k velké radosti těch, kteří
seděli vzadu v autobusu a mohli na něj
mávat :). Na místo jsme dorazili před 18.
hodinou, odnesli si věci do pokojů a odebrali se k večeři. Už jsme měli hlad :)
Penzion Pod Břesteckou skálou

K večeři jsme měli česnekovou polévku
se spoustou sýra, který se lepil na naběračku, čili jeho „porcování“ do talířů bylo
docela legrační. Na druhý chod byly
brambory a karbanátek. Na pití si většina z nás dala kofolu. Bylo teplo, docela
dlouho jsme seděli venku, povídali, hráli
fotbálek. Někteří pak seděli u ohně
a zpívali. Do pokojů jsme šli až před desátou hodinou.
Zdárně jsme dorazili do místa ubytování

V sobotu ráno máme snídani až na půl
devátou, takže na vstávání a přípravu
batůžků na výlet máme poměrně dost
času. Snídaně je ve formě rautových stolů, v nabídce je vaječina, párky, jogurt,
šunka, sýr, marmeláda, med, zelenina,
jak má kdo chuť. Po snídani vyrážíme na
zámek Buchlovice, po červené značce,
cesta vede prvních 1,5 km docela do kopce, tak z nás v tom vedru docela leje :) Na
horizontu pak odpočíváme ve stínu pod
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PÉŤA

Lukáš—kamarád, rád
jezdí na kole, taky ho
baví pomáhat s nějakým, tím chlapským
kutěním :) Nu a má
velmi rád seriál
Kobra 11 !
Majda je takové
„třeštidlo“ :), má moc
ráda sladké.
LUKÁŠ

MAJDA

Pod Břesteckou skálou - pokr.
Vedro, vedro - odpočíváme

mohutným památným
dubem. Kdo ví, jak dlouho
tu stojí a co všechno pamatuje? To by bylo vyprávění!
Dál cestou necestou, polem nepolem, loukou
a alejí pokračujeme
k Buchlovicím. Cestou vidíme krásné panorama
hradu Buchlov, který bude
našim cílem až zítra. Ve
městě zjišťujeme, kdy můžeme na prohlídku zámku,
máme docela dost času,
tak se rozhodujeme pro
oběd. Dnes to bude v restauraci Rynek, přímo na náměstí, ještě před obědem se
osvěžujeme hrátkami s vodou u fontány. Pizza je docela
rychlým a ne moc hutným obědem, doplňujeme pitný
režim a pospícháme k zámku, protože prohlídka začíná
za pár minut. Majestátné nádvoří zámku nás vítá prosluněné poledním sluncem, chládek v interiérech je pak
velmi vítaný bonus ke vstupnému :) Slečna průvodkyně
má velmi poutavý výklad, a tak jsme zde strávili
příjemné a zajímavé chvíle.

Michal má velmi pěkné
vztahy se svou rodinou,
rád podniká různé aktivity

Péťa je kamarád,
rád pomáhá, má
rád hudbu

Horké počasí pokračuje. Jdeme hledat možnost nějakého koupání, vyhřátí až na maximum kotvíme u vodní nádrže Sovín. Někteří si posedají do stínu, jiní jdou
na nanuk a zbytek se bleskově převléká do plavek.
Voda je fantastická! Tohle osvěžení jsme potřebovali.

To jsme konečně potřebovali

Jirka šel mezitím, jako předvoj zpět k penzionu pro
auto, aby mohl ty, kteří už budou nejvíce unaveni odvézt zpět na ubytko. Ovšem nutno podotknout, že se
na zpáteční cestu pořádně vyparádil. Jako vystřižený
z filmu Rozmarné léto :) Však taky všichni kolem koukali, jakého máme fešného vedoucího!

Tento způsob léta,
zdá se poněkud nešťastným

Na zámku Buchlovice

Čtyři, horkem nejvíce unavená děvčata jsme odvezli
do penzionu, kde doplnila tekutiny. Ostatní čeká cesta
zpět do města na Bus a pak necelý kilometr dojít pěšky. Zpáteční cesta byla rychlejší. Místní nám poradili

Pod Břesteckou skálou - pokračování
zkratku do města, tak jsme kus cesty ušetřili a ještě se
mohli kochat krásnými výhledy.

Krajina kolem hradu Buchlov

V penzionu na večeři jsme dnes měli uzenou polévku
s kroupami a rizoto. Doplnili jsme opět pitný režim
a po dnešním horkém dni zaslouženě odpočívali venku.
Část z nás se opět věnovala fotbalu, při kterém se zapojili do party, která už fotbal hrála. Probíhalo zde dnes
loučení taneční školy před prázdninami, bylo to tedy
pestřejší. Komu se chtělo, tak se vydal v podvečer na
onu Břesteckou skálu - na vyhlídku. Nejdříve předvoj—
Radka s Pavlou prozkoumal cestu, zda je pro nás
schůdná. Po jejich návratu ostatní vedoucí a pár neúnavných se vydali do kopce, až na samotný skalnatý
vrchol. Věřte mi, že to stálo za to. Výhled byl naprosto
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Cesta z hradu vede z kopce, ubíhá docela svižně a hrad
se nám brzy vytrácí z obzoru. Obědy jsme si objednali
dle chuti už včera, tak se těšíme na všechny ty dobroty.
Pochutnali jsme si všichni! Že nevíte na čem? Čtěte
dál :) Výběr byl rozmanitý: halušky s brynzou, se zelím
či na sladko, smažák nebo řízek, domácí limonády
s ovocem či kofola. Dostali jsme žertovné “kofolácké“
gumové čumáčky, slušely všem :D, bylo to pak ještě i ve
vlaku předmětem bujarého smíchu a báječných fotek.
Tenhle víkend se opět moc vydařil. Líbilo se všem.
Ubytování krásné, okolí taky - budoucí nevěsty zpozorněte, dělají tam i svatby :) Počasí nádherné, co více
bychom si mohli přát!

Ahoooj na táboře!

Šílená Větev opět zasahuje

To je ta parta!

Pohled z Buchlova
Na vrcholu Břestecké skály

fantastický, adrenalin na skále se rozpumpoval do celého těla. Bylo to moc hezké završení dnešního dne.
V neděli ráno jsme sbalili věci a do batůžku dali jen pití
na cestu. Snídaně opět ve formě rautu, a po ní cestou
opět po červené turistické značce na hrad Buchlov.
Prohlídka byla moc zajímavá a vyhlídka z věže okouzlující! Hrad se majestátně tyčí na kopci nad Buchlovicemi, výklad byl zajímavý, dokonce Drahoš dostal do
rozpaků slečnu průvodkyni, když se ptal na váhu veliké
knihy, umístěné v jedné z místností expozice (tak třeba
ji do příště zváží a budou vědět :)
Někteří nakupují v suvenýrech, taky v restauraci doplňují pitný režim. Děláme ještě hromadné foto, zablokujeme tím vstupní bránu, ale výsledné fotografie stojí za
to. Pomalu vyrážíme na oběd do Haluškárny Maco.

Čumáčci :D

STRÁNKA

4

Naše hudební uskupení mělo tentokrát poměrně náročný
měsíc. Začali docela zostra, a to první červnovou nedělí,
kdy zahráli na přání na svatbě našeho redaktorského páru :) Svatební obřad se podařil i díky nim na jedničku.
Hráli venku před odsvěceným kostelíkem v Klimkovicích,
během obřadu a na závěr v průběhu docela dlouhého blahopřání novomanželům.

Další akcí bylo vystoupení v Divadle loutek na závěrečné
besídce dvou tříd Lidové školy umění v OstravěMariánských horách, a to třídy taneční a pěvecké. Někteří
členové naší kapely i Naděje do této školy docházejí na
výuku zpěvu, tance, hry na bicí apod. Celá besídka byla
sice časově náročná, jednotlivých vystoupení bylo bezpočet, ale stálo to za to. Kapela i jednotlivci sklidili velký
potlesk, a tak spokojeni odcházeli domů úplně všichni.

V závěru měsíce Mentallica odjela na dvoudenní soustředění kapely na chalupu do Valašské Bystřice. Hrálo se a
zpívalo velmi intenzivně. Zpěváci a hlavně kapelníci byli
neúnavní :). Energie se doplňovala řízkem či bramborovým gulášem. Nebojte, nezpívali stále. Byli i na procházce, kdy se pak cestou občerstvili v hospůdce na Dílech,
kde si všichni mohli dát nějakou tu dobrotu a něco k pití.
Domů se vrátili nadšení, kolektiv se opět více sblížil. Za
toho půl roku, co Mentallica hraje v nové rozšířené sestavě, udělali všichni obrovský pokrok. Dokonce Lukáš se
učí hrát na basu, zvládá už celou jednu písničku, tedy
klobouk dolů! Nově příchozí už i lépe zvládají texty, snad
je přes prázdniny všechny opět nezapomenou :). Zopakujeme, potrénujeme a od září opět intenzivně :)
Děkujeme Viktorovi a Honzovi za to, jak se našim mladým Nadějákům věnují.
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