číslo 1 - březen 2017

Speciál zámečku
k duhovému mostu 2017

Cirkus trochu jinak

Letošní Duhový most bude ve znamení cirkusu, ale těšit se můžete taky na výpravu do
Jeseníků k horní nádrži vodní přečerpávací elektrárny Dlouhé stráně, terénní závod,
soutěže, fotbalový turnaj i na hudební festival s Radečky a Voxelem.

cirkusový most

Budou z vás klauni,
kouzelníci nebo cirkusová
zvířata? Slavnostní zahájení v centru města bude
cirkusové! (str. 2).

barbecue party

Sobotní večeře bude ve
vaší režii - a navíc soutěžní.
Začněte si pomalu chystat
recept i suroviny na nejlepší hamburger. (str. 2).

velký závod

Terénní závod Duhový
most bude jedním z vrcholů akce. Chcete uspět?
Prozrazujeme, na co se
můžete připravit. (str. 2)

festival

Na nedělní hudební festival pozveme hvězdy
i veřejnost - a představit se
na něm můžou i vaše talentované děti. (str. 2 a 4).
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můžete se začít chystat!
Vyrobte si masky

Ahoj všem, kteří se už těší!
V roce 1997 začala v Šumperku parta přátel kolem
kapely o5&Radeček (tehdy
ještě Topol) vydávat časopis
Zámeček pro děti z dětských
domovů. Původně šlo o téměř
samizdatový časopis, který
ředitelé v mnoha domovech
(tehdy ještě uzavřených v totalitním myšlení za pomyslnými
i reálnými hradbami zámků,
ve kterých DD sídlily) zamykali
do šuplíků, aby se k dětem nedostaly jiné názory nebo informace o dětských právech...

Cirkus trochu jinak
Celým Duhovým mostem se
bude prolínat cirkus - tedy ne
zvířata a krotitelé, ale „nový cirkus“, jak se teď moderně říká. My tomu říkáme Cirkus trochu jinak. Přijedou naši kamarádi ze stejnojmenné cirkusové
party a budou nás učit žonglovat s míčky i kuželkami, roztáčet talíře, chodit
po laně a ti nejšikovnější si můžou vyzkoušet i akrobacii na šálách.
Ale hlavní bude, že cirkusáky se staneme my všichni - těšíme se, že na páteční
slavnostní zahájení přijdete všichni jako praví cirkusáci - v přestrojení za klauny, kejklíře, kouzelníky
nebo třeba (tady uděláme z „nového cirkusu“ výjimku) za zvířata. Takže máte dva měsíce na to, abyste
si všichni včetně vedoucích vyrobili ty nejlepší masky a převleky.
Hledáme talenty

Hudební festival
Máte mezi sebou někoho,
kdo umí dobře zpívat? Nebo
dokonce celou kapelu? Pojďte ten talent prodat a přihlaste ho na
festival, který se v rámci Duhového mostu uskuteční v neděli v podvečer a večer (viz str. 4). Na nesoutěžní přehlídce zazpívá všem pro
dobrou náladu a setká se na jednom pódiu s Radečky, Voxelem
i dalšími hudebníky.

Soutěž o nejlepší hamburger

Postupně se Zámeček stal
hlavním médiem pro děti
z dětských domovů v ČR, které
dnes uznávají a podporují instituce, jež v této oblasti udávají trend – Nadace Terezy Maxové dětem, MŠMT ČR nebo
The Kellner Family Foundation.
Časopis dětem přináší nejen
zábavu a poučení, ale dlouhodobě buduje mosty mezi
dětmi žijícími v ústavních
zařízeních a dětmi z rodin. Na
tuto ideu navazuje akce Duhový most, která u příležitosti
20. výročí od vydání prvního čísla přivede do Šumperku, tedy
„rodiště“ Zámečku, stovky dětí
z DD i z rodin včetně mladých
lidí, kteří se jako děti vyrůstající v DD podílely svými články
a příběhy na tvorbě Zámečku a dnes úspěšně fungují
v běžném životě. A v souladu
s duhou filozofií “přátelství rozrůzněných” nabídneme program také dětem i dospělým
z města.
Dnes nabízíme první ochutnávku programu, který se ještě
může lehce změnit, a taky
náměty, jak se můžete začít
sami připravovat. Počítáme
totiž s tím, že se do námi
připraveného programu aktivně zapojíte.
Vladislav Sobol - Flík
a tým pořadatelů
z Duhy Zámeček
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Máte svůj fotbalový tým?

Trénujte vědomosti i fyzičku

barbecue párty
V sobotu
v podvečer,
po návratu z Jeseníků, vám nabídneme výbornou
gulášovku. Zbytek večeře už ale bude na vás - vyfasujete přenosné grily, housky a mleté maso.
Abyste z toho udělali dobrý hambáč, budete potřebovat vhodné přísady na dochucení masa, zeleninu,
koření a možná i něco dalšího - to už necháme na
vás. Zatím můžete zkoušet recepty a pilovat přípravu
fakt dobrého a navíc hezkého hamburgeru. Měl by
chutnat, vonět a líbit se nejen vám, ale taky porotě,
která bude vaše výrobky hodnotit.

fotbalový turnaj
Pokud ne, je nejvyšší
čas, abyste začali hledat
mezi dětmi svého Ronalda. A někdo z vedoucích by měl nastudovat teoretické poučky, aby byl chytrý aspoň jako trenér Vrba.
Bleskový fotbalový turnaj bude probíhat v neděli odpoledne.
Měli byste si na něj připravit týmové dresy a družstva dětí do
14 let (tedy - patnáctiletí už nehrají), přičemž na hřišti je vždy
5 hráčů a 1 brankrář. Hrát mohou společně kluci i holky.
Nezapomeňte se do turnaje přihlásit (viz příloha zpravodaje),
podrobnosti zveřejníme v příštím čísle.
závod duhový most
Jedním z vrcholů
akce bude (v neděli dopoledne) závod Duhový most, který provede tříčlenné
hlídky pestrým a kopcovitým terénem mezi školou a rozhlednou Háj. Pro mladší kategorii bude připravena cca tříkilometrová trať, starší si vychutnají ještě o dva kilometry více. Půjde
o čas a samozřejmě také o vědomosti a dovednosti v těchto
oblastech: první pomoc, příroda, zálesácké dovednosti, dopravní značky, naše historie aneb Staré pověsti české, střelba ze vzduchovky a hod na cíl. A samozřejmě i některé další
disciplíny, které ale předem neprozradíme. Naopak k většině
z nich zveřejníme v příštím čísle na začátku dubna přesné pokyny a instrukce, abyste se mohli připravit ještě lépe...
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co připravujeme aneb ochutnávka programu
Dnes představujeme hlavní body programu, které jsou již “hotové”. Chystáme pro vás i další vychytávky, které zveřejníme v příštím čísle, a
něco si možné necháme až přímo na akci jako překvapení...

Pátek
od 15:00
		
		
20:00

příjezd, ubytování ve škole
volný program v areálu (sport, deskovky)
nabídka alternativního programu ve městě
slavnostní zahájení v LETŇÁKU v centru města v cirkusových kostýmech

sobota
dopoledne
		
		
odpoledne
		
pod/večer

odjezd autobusy do Koutů nad Desnou
výjezd lanovkou a následně pěší přesun (cca 2,5 km) k horní nádrži elektrárny Dlouhé stráně
soutěžní cirkusová cesta kolem horní nádrže
prohlídka podzemí vodní přečerpávací elektrárny Dlouhé stráně
návrat do Šumperku
duhová barbecue party (str. 2)

neděle
dopoledne
		
odpoledne
		
		
večer		

závod Duhový most pro tříčlenné hlídky
Duhový desetiboj pro jednotlivce
Cirkus trochu jinak
fotbalový turnaj
turnaj v petanque a dalších hrách
Festival Zámečku k 20. narozeninám časopisu (str. 4)

pondělí
úklid a opuštění školy
alternativní program ve městě a okolí (nabídku zveřejníme v příštím čísle)

organizační pokyny
Cena

Účastnický poplatek stanovila Duhovka ve výši
200 Kč.
Cena zahrnuje ubytování, stravování, dopravu
v rámci akce, pojištění a vstupné (např. lanovka, elektrárna). Sami si budete platit jen
případné vstupné na pondělní alternativní aktivity, které vám nabídneme v příštím vydání
zpravodaje.

Jak platit

V příštím čísle oznámíme závazný termín
(bude to datum blížící se konci května), kdy od
vás budeme potřebovat finální číslo účastníků.
Podle nahlášeného počtu vám obratem vystavíme fakturu, kterou ještě před odjezdem
na akci uhradíte převodem na účet.

Doprava

Členům Duhy bude proplacena doprava
hromadnou dopravou (vlak, autobus); předpokládá se použití nejhospodárnějšího typu
dopravy. Doprava se bude proplácet až po
akci převodem na váš účet.

Ubytování

Spát se bude tradičně ve třídách (naší základ-

nou bude ZŠ Sluneční, podrobnosti o škole
a cestě k ní později). Samozřejmostí jsou
spacáky, doporučujeme také karimatky.

Informace

Do začátku akce očekávejte ještě dvě vydání
zpravodaje, které přinesou aktuální informace a upřesnění programu. Druhé číslo vyjde na začátku dubna, třetí těsně před akcí na
přelomu dubna a května.

Návratka

Součástí tohoto čísla je návratka - údaje, o
které vás prosíme, jsou pro nás důležité pro
další přípravu programu. Návratku nám
prosím zašlete zpět (nejlépe elektronicky) do
25. března. Samozřejmě počítáme s tím, že
jde jen o předběžné údaje, závazné informace
budeme potřebovat až o měsíc později.

Kontakty

duhovymost2017@seznam.cz
725 595 417
Flík
604 286 310
Ivana
Očekáváme nejen dotazy, ale také nápady,
náměty a tipy, jak se chcete/můžete zapojit do
programu...

Na koho se můžete těšit?

dopoledne
		

Dlažka Přerov
Arabela Liberec
Kopretina Plzeň
KSKD Sokolov
AZ Žďár nad Sázavou
Kluci od Rysí řeky Moravská
Třebová
Lepší oddíl Olomouc
Rysi Olomouc
SVČ Nové Město na Moravě
Kapka Sokolov
Králováci Kašperské Hory
Bartoňka Náchod
Světlov Bojkovice
Klubáci Frenštát p. R.
Kříšťál Lutín
Zámeček Havířov
DD Příbor
DD Liptál
DD Čeladná
DD Fulnek
DDŠ Býchory
DD Hodonín
DD Potštejn
DD Uherský Ostroh
DD Písek
DD Brno
DD Velké Heraltice
DDŠ Těrlicko
DD Hranice
DD Karlovy Vary
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Festival
Zámečku
ke 20. narozeninám časopisu
pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje Ladislava Oklešťka

neděle
7. 5. 2017, 17:00
šumperk

o5 & Radeček
Voxel
+ další hosté ... a Vy!

Pořadatelé:

Partneři

Dárci:

