Cesta za pokladem Vincenze Priessnitze
15. 3. 2019

Během pátečního dopoledne v 10:00 se setkali pracovníci s dětmi a pěstouny
na parkovišti u restaurace Šafrán. Odtud zahájili pátrání, kdy je pracovníci
převlečení za detektivy navedli podle mapy na zelenou turistickou značku. Děti
následně pokračovaly po cestě, objevovaly jednotlivé prameny, luštily hádanky
a hledaly schované indicie. Po projití stezky, bludiště a nalezení všech indicií
nalezly poklad schovaný u Hejkalova domečku. Děti si poklad rozdělily u
tábořiště a na závěr společně opekly kabanos a využily místní hřiště ke hrám.
Po ukončení aktivity se skupina rozdělila na dvě části, kdy jedna polovina
vyrazila přes louky zpět k parkovišti a druhá skupina na stranu druhou na
odjezd autobusu. Výletu se zúčastnilo 13 dětí a dvě pěstounky.

Výprava za sv. Hubertem

Dne 13. 10. 2018 proběhla námi plánovaná volnočasová aktivita Výprava za sv. Hubertem
v Supíkovicích. Celkem se sešlo 7 dětí, 4 lektoři (Monika Míšová, František Hladký, Katka
Hladká a David Koukal), jedna pěstounka a pes. Prvním cílem pochodu byl památník sv.
Huberta. Zde byli účastníci seznámeni s legendou o sv. Hubertovi a dále s tématem pochodu
– Myslivci a jejich slang. Na stanovišti si účastníci vyzkoušeli střelbu z luků do natištěných
zvířátek. Pokud trefili, získali nápovědu na další část hry. Od pomníku se putovalo přes nádrž
Vajont k vápenkám. Zde byla nachystaná aktivita, kdy děti využily nápověd z předchozí hry.
V oblasti vápenek byly umístěnky hádanky a děti k nim přiřazovaly správné odpovědi. Za
odměnu dostaly sladkosti. Na vápenkách jsme si také společně opekli špekáčky. Z vápenek
jsme pokračovali do Jeskyní na Špičáku. Zde byla přichystána prohlídka s baterkami. Účastníci
si v jeskyni zazpívali a na jejím konci potkali svatého Huberta, který jim pokládal otázky a za
odměnu si z truhlice mohli vytáhnout dárky. Po prohlídce jsme navštívili malý bufet u jeskyní
a děti se vrátily do svých domovů. Celkem jsme v krásném slunném podzimním počasí ušli cca
4 km.

Vánoční setkání
7. 12. 2018

V pátek 7. prosince proběhla poslední z plánovaných volnočasových aktivit pro děti a
pěstouny v Jeseníku. Akce byla rozdělena na tři skupiny. První skupinu tvořily pěstounky.
Pěstounky společně při rozhovorech v prostorách doprovodné organizace rozebíraly všední
záležitosti a domácí přípravu na vánoční svátky. Během setkání jim přednášela profesionální
kosmetička a Monika Míšová o možnostech a způsobech líčení.
Druhou skupinu tvořili pěstouni, kteří za doprovodu Františka Hladkého trávili čas v pánském
osazení v prostorách místního společenského zařízení. Čas vyplnili hrou bowlingu a
rozhovory o denních záležitostech.
Třetí skupinu tvořily děti pěstounů, které s Davidem Koukalem a Nikolou Salvovou vytvářely
vánoční ozdoby, dětský punč a svíčky. Na závěr setkání se pěstouni sešli opět s dětmi
v prostorách organizace a společně vytvářeli vánoční dekorace a andělská zvonění, která si
poté odnesli domů jako společný výtvor.

