TISKOVÁ ZPRÁVA

DĚTI SLAVILY S NADĚJÍ
Sešel se rok s rokem a NADĚJE, pobočka Písek opět pořádala ve spolupráci s Centrem kultury
Den dětí s NADĚJÍ v Palackého sadech jakožto oslavu Mezinárodního dne dětí. Pro děti byly
připraveny zábavné aktivity s tématem „ Na statku a kolem něj“ na stanovištích od 12,30h. do
16,30h. Zahájit akci a pozdravit děti přišla i paní starostka Mgr. Eva Vanžurová a pan místostarosta Mgr. Ing. Jiří Hořánek. Popřáli dětem krásné zábavné odpoledne. Celou akci moderoval a
aktivitami děti a rodiče provázel ředitel plzeňské oblasti NADĚJE, Daniel Svoboda B. Th.
Na děti čekalo poznávání zvířat za statku, sbíraly zeleninu z trávy, skládaly různá puzzle ze
statku, vyráběly kočičku z kartonu, kterou omotávaly klubíčkem s vlnou, probíhaly překážkovou
dráhu na koníkovi, skákaly přes švihadlo a lano jako pejsci. Také děti přenášely červíky v zobáčku z kolíku v dřepu, což znázorňovalo batolení kačenek, učily se básničky o zvířatech ze
statku nazpaměť, u stanoviště ovečky děti zodpovídaly otázky o užitku z ovce a motaly klubíčka
vlny. V parku též zanášela slepice svá vejce do hnízd ze slámy a děti měly za úkol všechna vejce najít a posbírat. ani letos nechyběl oblíbený plackovač. Po celou dobu hrála příjemná hudba,
která lákala děti do parku. Děti za splnění úkolů na stanovišti dostávaly razítka do průkazky a
po splnění devíti úkolů si vybraly z odměn na stánku. V doprovodném programu si děti mohly
nechat namalovat na obličej zvířátka ze statku a nastříkat vlasy barvami.
Počasí bylo krásné, odměny různé od drobných dárků od EONu, přes sladkosti, výrobky zdravé výživy, plyšáky či jiné věcné odměny v podobě letních pantoflí, botasek, přívěšků, slunečních
brýlí a dalších. Každé z 274x dětí si samo vybralo věcnou i sladkou odměnu. Za pomoc a spolupráci děkujeme zaměstnancům Centra kultury a písecké pobočky NADĚJE a dobrovolnicím
Bonumu, které nám zajistila Markéta Kracíková, ze Střední zdravotnické školy v Písku.
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NADĚJE vznikla v roce 1990, je založena jako spolek. Společným zájmem členů je provozování sítě veřejně prospěšných služeb lidem na křesťanských principech.

