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cirkus trochu jinak...

Jaký bude letošní Duhový most? Takový, jaký si ho sami uděláme! Ale hlavně
cirkusový! Kromě pátečního průvodu městem v maskách (doufám, že máte...) si
užijete báječný Cirkus trochu jinak, ve kterém se naučíte žonglovat nebo chodit po laně.

cirkus jinak

Cirkusu bez zvířat
a drezúry se říká “nový
cirkus”. Velké cirkusové
šapitó s akrobaty najdete
v arálu ZŠ v neděli od 14:00.

dlouhé stráně

Pokud nám to dovolí
počasí, uvidíme Jeseníky
z pozoruhodného místa
- horní nádrže elektrárny
Dlouhé stráně.

pondělní nabídka

Co je to Duha? A proč se
pořádá každý rok Duhový
most? Nabízíme pár informací všem, kteří se v tom
moc neorientují (str. 2).

radečci...?!

Hlavními hvězdami nedělního festivalu, na který
pozveme i veřejnost, bude
Voxel a naši kamarádi
z kapely o5&Radeček. (str. 4)
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úvodem

Radečci zahrají hymnu dětských
domovů, kterou složili před 20 lety
S Ondrou Polákem z kapely
o5 a Radeček jsme si povídali
o tom, jak se dostal k dětem
z dětských domovů a proč
jim pomáhá. Jejich dvacetiletá podpora dětí vyrůstajících
bez rodičů vyvrcholí v rámci
Duhového mostu v neděli
7. května Festivalem Zámečku.

Ahoj!
Tohle čtení jsme pro vás
připravili, ať vám cesta (nebo
čekání) na Duhový most (DM)
rychle ubíhá.
Letošní DM bude trochu
zvláštní. Připravila ho dužina
Zámeček, která dělá akce pro
dětské domovy. Takže kromě
duháků, kteří se na DM setkávají pravidelně, poznáte
i nové kamarády z několika
dětských domovů z celé republiky (a naopak).
Nemusíte se bát. Dužiny (oddíly, skupiny) Duhy vypadají
sice každá jinak, někdo nosí
kroje a šátky podobné těm
skautským, jiní jsou tak trochu sportovci, někdo umí
hodně uzlů a všechna písmena morseovky, místo jmen
používají přezdívky, ale kluci
a holky (i jejich vedoucí - těm
se tyká a většina z nich má
taky přezdívku) jsou úžasní.
Stejně dobří jsou kluci a holky
z dětských domovů. Nejsou to
žádná chudáčci, které byste
měli litovat, jen mají nějaký
problém doma a tak na nějakou dobu (nebo na furt) žijí
v děcáku. Z přemíry volného
času (nebo kdoví proč) hodně
z nich kouří, někteří třeba už
od deseti let. Často si říkají příjmením a kdyby někdo chtěl,
může se od nich naučit pár
sprostých slov. Ale kámoši jsou
to úžasní.
Rozhodli jsme se pro tentokrát
tyto dva světy propojit. A protože dostanete stejná trika,
tak ani nebude poznat, kdo
je odkud. Jestli se nám povede náš záměr, získáte všichni
spoustu nových kamarádů, ze
kterých se příští týden na Facebooku stanou i vaši přátelé.
A třeba nejen tam. Tak pojďme!
Vladislav Sobol - Flík
a tým pořadatelů
(nejen) z Duhy Zámeček
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Jak jste se dostali k tomu, že
pomáháte dětským domovům?
Je to už strašně dávno, myslím
v roce 1994, když jsme jako malí
vystupovali ještě pod názvem
Topol. Flík se nás zeptal, jestli
bychom nezahráli dětem z dětských domovů. Vůbec jsme nevěděli, do čeho jdeme, možná jsme
se trochu báli. Tenkrát to nebylo
jako dnes, dětské domovy většinou sídlily v různých zámcích na
venkově a lidi si mysleli, že tam
jsou děti za trest. Ale ten koncert byl úžasný, našli jsme si tam
kamarády a zjistili, že v děcácích
žijí úplně normální kluci a holky.
A tak jste založili časopis Zámeček?
To bylo až později. V roce 1994

www.duha.cz

ještě nikdo domovům nepomáhal, třeba Nadace Terezy Maxové vznikla až o rok později.
My jsme byli ještě nezletilí, ale
s Flíkem a jeho kamarády z Duhy
jsme začali pro děti pořádat
akce. Bylo to strašně dobrodružné, pro ně i pro nás, ostatně jako
celá 90. léta. Dělali jsme pro ně
víkendovky na horách, brali jsme
je na naše koncerty… Pak jsme
si ale uvědomili, že pomáháme
dětem ze dvou děcáků, ale v republice jich byly a dodnes jsou
dvě stovky. Tak jsme se rozhodli,
že založíme časopis, který bude
pomáhat všem.
To asi nebyla sranda?
Ale byla. Já jsem uměl psát, Radeček kreslil, další z kapely přicházeli s nápady a Flík, který
dělal kapele manažera, to dával
dohromady a sháněl peníze.
O čem jste v Zámečku psali?
Je to stejné jako dneska – o životě kluků a holek, kteří se dostali
do hrozné životní situace. Ze
dne na den se ocitli bez rodičů
a bydleli na pokoji po osmi. Tehdy to chodilo v domovech jinak

www.zamecek.net

než dnes, složili jsme na to téma
i písničku, která se stala neoficiální hymnou dětských domovů.
O čem byla?
Místo popisu kousek odcituji:
Patnáct korun v kapse / to máš
na měsíc / krade se jak v base /
a je tu někdy pěknej hic… / Že
prej si něco šloh / viděl to velikej / má svaly pod kůží / tak krev
svou polykej…
Od té doby uplynulo 20 let…
No a my jsme tu písničku teď
znovu nacvičili a zahrajeme
ji na festivalu v Šumperku na
Duhovém mostě, na kterém vystoupí kromě nás třeba Voxel
nebo talentované děti z dětských domovů.

www.o5.cz

co je to duha? a jak vznikla?
A nebo přesněji - jak to viděl šéf Duhového
mostu Vladislav Sobol (Flík), který byl tehdy
jako sedmánctiletý teenager u toho.
Proč vlastně Duha vznikla?
Do roku 1989, do „sametové revoluce“, bylo
všechno jinak než dnes. Všichni jsme chodili do Pionýra. Každou středu jsme museli přijít do školy ve
slavnostním kroji, takže jsme měli všichni úplně
stejnou modrou košili a červený šátek.
Fakt všichni?
No já třeba ne, já jsem byl vždycky černá ovce.
Takže jsem měl zelenou, protože v našem oddíle
Psohlavci jsme si tajně hráli na skauty, takže jsem
chodil v zelené košili, na rukávu jsem měl nášivky za
splněné odborky, oddílový znak... A učitelům jsem
říkal, že modrá košile je slavnostní kroj (což byl fakt),
a já nechodím do školy slavit, ale pracovat.
A co v tom roce 1989?
Přišla svoboda a vzniklo hodně nových organizací,

Facebook:

třeba Skaut. Každý oddíl řešil, kam se zařadí. A našlo se hodně oddílů, kteří nechtěli zůstat v Pionýru,
ale na druhou stranu je nabavila přísná skautská
pravidla, a tak založili Duhu. Ta byla a dodnes je
hodně pestrá - jsou mezi námi oddíly (říkáme jim
dužiny), které dělají vlastně skautský program, ale
nechtějí nosit šátky, ale i party, které se věnují deskovým hrám, outdoorovým sportům, umění, mezinárodním výměnám...
Takže v Duze může být každý?
Vlastně jo. Dnes je nás přes 3000 v 70 dužinách po
celé republice. Takový spojovací prvek je „přátelství rozrůzněných“, myšlenka Jana Šimáně - Galéna, dřívějšího šéfredaktora časopisu Mladý hlasatel a jednoho ze zakladatelů Duhy, který před
několika lety zemřel. Ta myšlenka je jasná už
z těch dvou slov „přátelství rozrůzněných“: Duha
je místem pro všechny, kteří dělají různé aktivity
pro děti, a i přes to, že dělá každý něco úplně jiného a úplně jinak, chtějí se společně přátelit...

Duha ... Časopis Zámeček ... Duhový most
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soutěže, do kterých se můžeš zapojit kdykoliv
duhová herna

duhový příběh

Duhovou hernu najdeš v jednom
z pater školy. Je plná zajímavých
stolních (ne deskových) her, které jsi asi ještě nikdy neviděl.

Napiš svůj příběh z Duhového
mostu. Nebo třeba básničku.
O tom, co jsi prožil, co tě zaujalo, prostě něco „cool“, žádnou
nudnou slohovku.
Příběh můžeš napsat přímo na
akci (a vhodit jej do KOUZELNÉ KRABICE u bufetu) nebo až
doma - v tom případě nám jej

Některé z nich jsou hlavně pro
pobavení ve dvojicích nebo
i větších skupinkách (magnetický fotbal), ale další (například
holandský biliárd) se dají dobře
hodnotit, a tak si v nich dáme
turnaj. Stačí přijít, zahrát co nejlépe a nechat si zapsat výkon
rozhodčím.

pošli do 10. května na email:
duhovymost2017@seznam.cz.
Všechny autory odměníme malým dárkem, nejlepší příspěvky
otiskneme v dalším pokračování
tohoto zpravodaje, který všem
pošleme po akci do vašich dužin
a domovů.
Zapojit se můžou i dospělí.

duhová fotogalerie
Soutěž pro všechny účastníky,
tedy děti i vedoucí. Pokud máte
mobil s foťákem, tak všude foťte, foťte, foťte... A nejlepší fotky
rovnou vkládejte:
- na fcb událost
	Duhový most 2017
- na Instagram:
#duhovymost2017

Nejlepší soutěžící samozřejmě
oceníme!
Hry nám za sponzorskou
cenu půjčila společnost
Firemky.cz, děkujeme!

Kdo má klasický foťák, může
nám své fotečky poslat do
10. května na email:
duhovymost2017@seznam.cz.
Nejlepší příspěvky otiskneme
v dalším čísle zpravodaje a zveřejníme i jinak, autory samozřejmě odměníme!
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AUTOR:
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SLANG)

SLŮVKO
POCHOPENÍ

OBYVATEL
HOR

PLEMENO
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POTÁPEČKA

OTÁZKA

365 DNÍ

ACHITEKT.
PRVEK
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PROVÁDĚT
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1. ČÁST
TAJENKY

DOMÁCKY
GERALDINA

BUNKR

SAMICE
BERANA

DOPRAVNÍ
RUCH

LESKLÁ
TKANINA

KOMICKÝ
HEREC

NAŠE ŘEKA

LYŽE
(ZASTARALE)

SLOMIZAČNÍ
SLABIKA

SRKAVĚ
PÍT

ŘÍMSKÝCH
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INICIÁLY
JANŽUROVÉ

TUMÁŠ

CITOSLOVCE
VRČENÍ

ZNAČKA
ASTATU

ČEKATELKA
ŘEHOLNÍHO
ŘÁDU

SLAMĚNÉ
KYTIČKY

EGYPTSKÁ
BOHYNĚ

SLOVENSKY
„JISTÁ“

POPĚVEK

NÁZEV
HLÁSKY R

TOMÁŠKOVI

CITOSLOVCE
POVZDECHU

ČIPERNĚ

KAZY

LATINSKÁ
SPOJKA

ZATARASOVAT

KORÁLOVÝ
OSTROV

PATŘÍCÍ
ČLENU
TATARSKÉHO
KMENE

JAPONSKÉ
HEDVÁBÍ
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HEREČKY
ALENY
VRÁNOVÉ

HRÁT
KOPANOU

2. ČÁST
TAJENKY

PATŘÍCÍ
ALENĚ

ZAKAVKAZSKÝ
HUDEBNÍ
NÁSTROJ

PROTIKLAD

CITOSLOVCE
DRNČENÍ

POMŮCKY:

ANGLICKY
„JÍST“

ANTE, ATIKA, EAT, ET,
ISAR, KINU, KOMAND,
RALA, SAZ, TAIT, TETAN

Povedla se ti vyluštit tajenka křížovky? Samozřejmě ji můžeš i opsat od kámoše, ale to by ti asi nestálo za to, nejsme ve škole... Takže
pokud máš tajenku, napiš ji na lísteček, nezapomeň na jméno a název dužiny (domova) a vhoď do KOUZELNÉ KRABICE na odpovědi,
kterou najdeš u duhového bufetu. Jestli nemáš tužku nebo papír, vše najdeš právě u bufetu...
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Festival

k 20. narozeninám časopisu
pro dětské domovy Zámeček

Neděle 7. května 2017
17:00 – 22:00
Areál ZŠ Sluneční (Temenice)

Vstup zdarma

VOXEL
Talentované
děti z dětských
domovů

O5 A
RADEČEK

Darren
Vodníci Eve

Pánská
taneční
skupina
Rasputin

Akce se koná pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje Ladislava Oklešťka a starosty města Šumperk Zdeňka Brože.

S Hornetem autobusem i letadlem
za splněným cestovatelským Snem!

