
 
TISKOVÁ ZPRÁVA 

Podzimní prázdniny „Mezi stromy“ 
 
Na prázdninové odpoledne byla v Purkraticích připravena pro všechny děti ze 
středisek NADĚJE akce nazvaná „Mezi stromy“.  Jelikož nám ale nepřálo poča-
sí, bylo pochmurno, chladno a po dešti uskutečnila se místo na dvoře střediska 
a mezi stromy raději pod střechou a v podzimně vyzdobené tělocvičně. Po přiví-
tání všech hostů z ostatních středisek proběhlo vystoupení dětí z předškolního 
a školního klub U Rybníčku. Děti si pod vedením lektorky Ivany připravily bás-
ničky a sehrály pohádku O Veliké řepě. Následovaly soutěže na stanovištích, 
sportování a tvořivé aktivity. Děti vybarvovaly podzimní motivy pastelkami, vy-
ráběly jako dekoraci papírové dýně, mohly se vyfotit ve foto koutku s krásnými 
podzimně ozdobenými klobouky, házely na cíl, srážely kuželky, hrály stolní fot-
bálek, basketbal a ping – pong, skákaly na trampolíně. Mezi aktivitami si mohli 
všichni prohlédnout výstavu výtvarných prací dětí z Purkratic, která byla umís-
těná na žebřinách. Nechybělo ani občerstvení. Po soutěžích se uskutečnil fot-
balový zápas na hřišti venku, kde každou práci nohou komentovala pracovnice 
Veronika. Na závěr zápasu si každé dítě koplo penaltu na brankáře ve velké 
bráně. Po fotbalu se ještě skákalo na trampolíně ve dvojicích a finální aktivitou 
byla diskotéka.  Děti se však styděly, a tak si děti společně zazpívaly několik 
známých dětských písniček. Na úplný závěr objela mašinka složená z dětí – 
vagónků v čele s bubeníkem Ivánkem 
celý dvůr.  Soutěže byly odměňovány 
průběžně, ale na konci akce dostalo 
sladkou odměnu všech 26 dětí, které 
se aktivně podílely na programu a za-
pojovaly se do soutěží a aktivit. Akce 
byla velmi úspěšná a dětem se líbila. 
Další akcí pro děti všech středisek bu-
de lampiónový průvod ke svátku Sva-
tého Martina, na který srdečně zveme 
ve čtvrtek 8.11. ke středisku NADĚJE 
na Nábřeží.  
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NADĚJE vznikla v roce 1990, je založena jako spolek. Společným zájmem členů je provozování sítě ve-
řejně prospěšných služeb lidem na křesťanských principech. O bezplatné zasílání e-mailem lze požádat 
na adrese nadeje@nadeje.cz na téže adrese je lze odhlásit.  


