Tři měsíce „Q“ za námi
Dlažka je skvělá! Ano, zastavili jsme se. Ano, odložili akce. Ano, dokonce jsme i zrušili akce. Ale
přesto se něco dělo. KV – koronavirus a omezení jím vyvolaná ovlivnily těžce naše aktivity od března
do června. Ale myšlenky směřující k létu a táborům, ke koncertům i hrám, k víkendům i školením,
turistice všeho druhu nás udržely nad vodou. Ano, někdy jsme si i glgli – špatná nálada se
objevovala. Ale věřím, že jsme si tvář udrželi – i když s pár šrámy.
Užijme krásné rušné akční a veselé léto! A hlavně tábory, setkání, hry,
kytary, sporty, debaty!

Ahoj letní Dlažkařky a Dlažkaři!
Máme za sebou skvělý závěr května a ještě lepší červen! Na to jak to
vypadalo výhledově začátkem května, tak to dopadlo výborně. Počítejte
se mnou: 50 + 10 + 55 + 45 + 20 + 90 + 30 + 100 = 400 = čtyři stovky‼!
Velký úspěch měl Přátelský víkend v Rajnochovicích pod vedením mladé
začínající vedoucí Světlany, kde se vystřídalo na pět desítek účastníků.
Výlet do sklípku a desítka účastníků. Víkendové VéTéKáčko s 45
účastníky a desítkou vedoucích a hlavně sedmdesátihodinovým deštěm!
Na Bečvu a Moravu se vydala na dvě akce skoro padesátka vodáků a
stejný počet dorazil do cíle! Proběhl malý výlet v Rajnoškách a současně i
závěrečná brigáda – další dvacítka. Koncerty Energitu a Janoty měly své kouzlo, ale diváků moc
nepřišlo – když započítáme muzikanty, pořadatele, zvukaře a přičteme pár diváků – tak nás byla
necelá stovka na obou akcích (kdybychom připočítali povinné rozestupy tak i více). Skvělá byla
červnová předtáborovka v Rajnoškách s třicítkou účastníků a vedoucích.
A pravidelné aktivity? Dají další stovku ringo v Michalově a magic a cvičení s Magdou v klubu
A jak tábory? Doháníme ztrátu a nabíráme další účastníky – manko se snižuje. K 10.6.2020
máme 979 účastníků a první dva tábory za sebou. Jste mezi přihlášenými? Podpořte Dlažku účastí!
A je tu výzva pro aktivní: Nepozvete nás na vaše akce? Na výlet či na sport? Na koncert u vás? Na
akci pro rodiče s dětmi, dospělé, mládež či děti? Pokud byste chtěli udělat akce pod Dlažkou, pak se
ozvěte co nejdříve, podpoříme propagací, případně i finančně!
Mussur

Triko 30 let Dlažky‼!
Nabídka trika – chcete – li být styloví, vezměte s sebou 300,- Kč
a stavte se do Dlažky. Triko je kvalitní, obrázek též.

Hledáme pořadatele či vedoucí?!?
Na koncerty. Na víkendy. Na adapťáky. Na tábory 2020.

Brigáda Pomoc v kanceláři, s Dlaždiči či propagace akcí.
Základna Rajnošky Spousta novinek – přijeďte se podívat!
Výlety Nechcete přijet na pár dnů přes týden do Rajnošek na jaře i na podzim? Houby, turistika,
jen tak? Rodiče s malými dětmi či senioři?

Hledáme hravé vedoucí akcí pro děti, mládež i dospělé
Podmínka: Členové Dlažky, absolvované školení Dlažky, dobrá nálada, pozitivní a aktivní
přístup, znalosti sportů a her. Jak se přihlásit? Na adrese http://vedouci.dlazka.cz - je třeba se
zde zaregistrovat a po potvrzení je možno pokračovat dále. Těší se na vás Džery

Prodáváme: Starší hry, starší sportovní pomůcky (míče, prasklé kroužky, pálky na pinec,
softenis). Ale i spacáky a další tábornické potřeby – seznam je v kanceláři. Ale i starší horská kola,
raft, horolezecké potřeby (lana, starší sedáky). Nechcete zakoupit? Máme v kanceláři řadu
krásných triček – nemáte zájem? Ringo hřiště i kroužky (nové i staré hřiště, kroužky i prasklé)? I
nové hry? Bang, Město duchů, Osadníky i rozšíření, Hide Seek - piráti, safari či severní pól?
Koncept, Aktivity, Dobble i Túry můry či Ovocný salát? Hru roku 2015 Dixit? Černé historky? Znáte
Cink? Dominion? Evropu či Česko? Černé historky? Mafii? Rozšíření Bangu? Přísně tajné? Cluedo?
Chicago poker? Chicago Expres? Sabotér? Ztracená města? Nechcete si půjčit či si přijít zahrát?
Dají se i sehnat ke koupi! I nové ringo hřiště či kroužky! A Dánské kuželky!
V kanceláři jsme vždy v pondělí + úterý 13:00 – 16:00!!! Ale budeme tu i jindy – chcete-li se stavit,
pak zavolejte na 603 886 644 nebo 733 395 716! Dík!

Facebook Dlažky je zde = www.facebook.com/dlazka
Je tu skvělé info – zapojte se i vy! Chystáme pro vás více FB aktivit!
Chce někdo pomoci? Více u naší FBářky Petry Novosadové slecnanovosadova@seznam.cz Co
proběhlo? Mrkněte – bylo toho dost‼!

Na našich facebookových stránkách, kam přidáváme informace o
akcích, které pořádáme, si můžete mimo jiné prohlédnout fotografie z akcí, nahrát i fotografie své
z akcí dlažky a pochlubit se ostatním a soutěžit o různé ceny – vstupenky na kulturní akce, slevy …
trika Dlažky, samolepky, kalendáře, pexesa, omalovánky, čokoládu!

Adresa: dlazka@dlazka.cz! Pokud chcete pomoci s webem? Máte nápady! www.dlazka.cz – to je
náš web! Existuje i tabory.dlazka.cz. Nově – nabídka akcí, víkendů a pobytů pro starší, ale i pro děti a
mládež! A chcete-li si udělat mail xyz@dlazka.cz - je to možné!
Fotogalerie – řada fotek z akcí! Fota z akcí postupně dáváme na web Dlažky! Stojí za to! A
kdybyste měli i vy – pošlete výběr cca 100 fotek! Ale opravdu výběr! Dík!!!

Účet máme u FIO banky 2100099908/2010.

Pokud platíte na účet,

uveďte jméno a variabilní symbol = číslo akce dle mailu po přihlášení.
V mailovém přihlášení uveďte – kdo přijede, kolik vás bude, kontakt – mail + telefon, jak platíte!
Členské příspěvky 2020 Min. 200,- Kč, je možné zaslat více. Zájemci o vstup do Dlažky od 26 let
zaplatí 200,- Kč, mladší 26 let 100,- Kč. Je nutné vyplnit přihlášku. Chcete-li průkazku, pošlete
fota pasového formátu. Na účet 2100099908/2010 pod VS 801 s uvedením jména. Díky.
Brigáda v klubu? S Dlaždiči? Aktivní propagace super akcí a hlavně táborů Dlažky? Na výletech
v červnu? Uvítáme vaši návštěvu! A hlavně vaši pomoc!!! Předem díky za vaši ochotu!

Svatba Na základně Dlažky proběhla v červnu další svatba – Majlinky a Honzy Bachana!
Gratulujeme! Přejeme hodně dětí, pevné zdraví a trochu štěstíčka do života!

Výročí V červenci uplynulo 30 let od první akce Dlažky pro rodiče s dětmi. O prázdninách ve
stejném roce proběhla první Pravá ořechová Dlažka a po ní první Levá ořechová Dlažka! Letos jsme
oslavili třicet let od první Jižní cesty – Znojmo jede stále! Mussur

Šedesátníci

Gratulujeme letošním oslavencům k jejich skvělé šedesátce! Vše nejlepší a
hlavně pevné zdraví přejeme Géčovi !

Padesátníci

Gratulujeme letošním oslavencům k jejich skvělé padesátce! Vše nejlepší a
hlavně pevné zdraví přejeme Janě a Ríšovi Biolkovým!

Konkurz na akce 2020 + 2021! Víkendy! Výlety! Besedy!
Chcete-li udělat akci – ozvěte se či pište! Uveďte: název, o jakou akci se jedná, její termín, místo +
náhradní místo, počet účastníků, náplň, kdo je hlavní vedoucí, zástupce, kontakt.

Hledáme vedoucí i praktikanty, kuchařky i zdravotníky.
Hledáme základny i chaty. Pisatele článků na web, do
Dlaždiče, na Facebook, Instagram! Sponzory!
Klub instruktorů Dlažky pokračuje
Další lektorské akce máme úspěšně za sebou a plánujeme další. Stále sháníme lektory a
zkušené organizátory. Vytváříme opravdový Klub instruktorů, který je schopen předávat své
zkušenosti dále, případně pomáhat při speciálních akcích. Podmínky? Členství v Dlažce,
absolvovaná odborná školení, ochota udělat něco navíc, kreativita … Co nabízíme? Možnost uplatnit

se, možnost získání vyššího vzdělání a možnost být u TOHO!!! Máte-li zájem, ozvěte se. Aktuálně
připravujeme? Akce pro školy v projektu Skok, prázdninové akce, kurzy pro vedoucí, Eldorádo her a
soutěží, školení i doškolení praktikantů či skvělou Tuka Dlažku! Speciální zájezdy – poznávací i
zábavné - pro děti a mládež. A co vy? Nezapojíte se?

Tábory s Dlažkou v létě 2020 běží!
Máme letos nabídku třicítky táborů (deset je plných).
Tábory 2020 najdete na www.dlazka.cz ! Hlaste se!
Co více? Nabídněte! Máte zájem o práci na táborech? Chcete pomoci s přípravou?
Neseďte doma a vyrazte na akci! Nejlépe na setkání Dlažkařů či na víkendy pro mládež! Budete-li
dobří, někdo si vás všimne! Nebo si zpracujte „svou nabídku“ a pošlete ji. Upozorněte na sebe –
burza vedoucích je v běhu! Vybíráme si jak na našich školeních i doškoleních, ale i na jiných akcích!
Nabízíme možnosti umístění reklamy na našich akcích, případně plakátech, zpravodajích
vydávaných naším klubem nebo přímo na akcích. Je možné, že vaše firma či známí mohou
materiálně pomoci - papíry, tužky, reklamní předměty jako ceny, materiál či potraviny.
Existují věci, které bychom jistě využili – patrové postele i normální, hry, sportovní a turistické věci,
hračky, skládačky a hlavolamy, časopisy, knihy, židle, nádobí (talíře, hrnky, sklenice, nářadí)
Na řadě akcí je volno – zkuste nám pomoci sehnat účastníky. Doma, v rodině, ve škole či v práci.
Propagace akcí Máme různé formy propagace. Nejvíce pomohou dobré reference – článek, fotky,
webová stránka. Byl o vašem táboře/víkendu článek v Dlaždiči? Máme odkaz na váš web na našem
webu? A co FB? Jsou fota z vašeho foťáku zajímavá? Pošlete nám je!

Vyhodnocení táborů 17.10.2020
Akce pro pracovníky táborů
Dlažky v roce 2020!
16:30 pro vedoucí příměšťáků
17:30 něco dobrého k jídlu
18:00 pro všechny ostatní vedoucí a pracovníky
táborů
20:00 Po akci následuje koncert Yo Yo Bandu.
Pro naše pracovníky táborů 2020 zdarma
Vedoucí originál (soutěž pro tábory – z kterého tábora
Bude největší procento vedoucích a dalších pracovníků na akci)! Před akcí je celá volná
sobota a další den je volno – bude ringo, softbal, bazén?
Ubytování: Pro hlavase, pokud chtějí, zajistíme zdarma ubytko (+ 1 osoba). Pro ostatní á 200,Kč/noc. Pokud se najde zodpovědná osoba, která zajistí klub, pak se v něm může i přespat.
Ale je třeba se ozvat do 12.10.2020. Vedoucím, co se přihlásí do 12.10.2020 na našem webu a
také napíšou o svém táboře v rozsahu min. 250 znaků do Dlaždiče, na náš web či FB do
stejného data, proplatíme jízdné (dle jízdenek či auto á 3,- Kč/km).

Základna Dlažky Rajnochovice
Co nového zde? Letošní novinky – linka, ekonomické světla a ozvučení v jídelně.
Loňské novinky - oprava verand malých chatek včetně nových dveří! Natřená jídelna. Nový
boiler. Nové lavičky. Upravený sklad na sociálkách. Nové matrace na řadě postelí. Novinky
2018? Socha Dlažky! Nová myčka v kuchyni! 24 opravených chatek – vymalování na bílo a
k tomu nové podlahy. Nový kotel na ohřev vody. Nové dvoupatrové postele na horních
chatkách a nové postele pro kuchaře! Nová malá, ale výkonná super čistička vody! Dík MŠMT
a Statutárnímu městu Přerov za podporu a finanční příspěvek! A co bylo 2017? Úpravy vodárny
a odtoku vody. Nová skříň v kuchyni. A ještě dříve? Modernizace kuchyně! A střechy chat bez
komínů! Na velké trojce WC a sprcha! Modernizace
sociálek! Kompletní obměna interiéru včetně mís, pisoárů i
umyvadel Přístavba s hernou a zázemím ozdobena
Komišovými malbami!

Sbírka na náš tábor

Pokud byste měli
možnost nás podpořit, budeme rádi. Jak? Příspěvkem,
darem, reklamou, využitím základny mimo sezónu (školní
výlety), materiálem, brigádou, vybavením, opravou.
Závěsné skříňky, židle, poličky, lampičky, vlněné deky,
kvalitní nádobí, patrové i obyčejné postele (ne gauče a
pohovky). Hrnky, sklenice a hluboké talíře.

Dík všem, co nás podpořili příspěvkem, prací či darem!

Nabídka ubytování a speciálních programů
Mimo letní a podzimní prázdniny je možno zajistit na skvěle vybavené táborové základně
uprostřed lesů v Rajnochovicích. Je tu 24 chatek po čtyřech (16 vytápěných elektricky) a tři větší
elektricky vytápěné chatky (28 míst dohromady). Na spaní doporučujeme vlastní spací pytle, ale je
možno mít starší spací pytle nebo deky s povlečením). Zateplená jídelna s krbem, nové umývárny,
vybavená kuchyň, sportovní vybavení, antukové hřiště, travnaté hřiště, herna a dva pokoje v nové
budově (8 míst). Vše ideální na turistiku pěší, na kolech i zimní (Hostýnské vrchy). Ubytování na
větších chatkách je velmi dobré (dá se zde navařit v malé kuchyňce, na každé chatě jsou 2-3 pokoje
elektricky vytápěné po 2-6 lůžkách, WC, umývárna). Víkendy jsou volné v zimě, ale pronajímáme při
min. počtu 12 ubytovaných. Sem tam i na jaře či na podzim. Mimo léto je volno zejména od neděle do
pátku! Vhodné i pro rodiče /prarodiče/ s malými dětmi. Vaření sami. Je možno i zajistit vaření
hromadně. K dispozici stolní hry, sportovní materiál i hřiště. Turistické či houbařské pobyty.

Ideální místo pro turistické pobyty či rodinné pobyty
Pro starší i pokročilé. Vhodné i pro matky s malými dětmi. Vaření sami, je možno zajistit vaření.

Školní výlety či akce a to varianty:

Klasik (strava sami), Dlažka (se
stravou – s polopenzí či plnou penzí); Sport či Eko (hravé sportovní či ekologické vzdělávací
programy - s programovými instruktory). Lze domluvit zde i na jiných základnách speciální pobyty
pro firmy či skupiny (seznamovací, stmelovací či utužovací pobyty; akce pro zaměstnance s dětmi,
dětské dny, vodácké akce, cykloakce, dobrodružné akce v přírodě, turnaje, den her).

Outdoorové aktivity a hravé stmelovací víkendy
Dlažka vytvoří akci na klíč dle vašich speciálních požadavků - záleží na domluvě. Pro firmu, školu,
organizaci. Pro dospělé, mládež, děti či mix. Jsme schopni naučit řadu stolních her, zahrát sporty
všeho druhu, připravit hry v místnosti, přírodě i městě. Mimochodem – již v době, kdy někteří
propagátoři myšlenek „oudoorových aktivit“ a „zážitkové pedagogiky“ chodili do školek či dokonce po
houbách, probíhala akce Eldorádo – soutěž 4-7 členných týmů dospělých hráčů. Její první ročník
byl v roce již v listopadu 1985! Letos proběhne již 31. ročník! A co chystáme dalšího? Chcete-li zažít
opravdu „Teambuildingový outdoorový pobyt plný prožitků i zážitků“ pak nebudete chybět na Tuka
Dlažce, speciálních školeních, přechodech hor, turistických akcí – pěší, cyklo i voda, ale i hravých
víkendech či letních táborech!

Letošní Eldorádo proběhne 9.-11.10.2020 pod názvem

Harry Potter a 50 odstínů smrtijedi
Ačkoliv byl Lord Voldemort
poražen, někteří ze smrtijedů
se s touto situací odmítají
smířit. S využitím obraceče
času se vracejí do časů
samotného založení školy čar
a kouzel v Bradavicích, kde se
v té
době
dle
legendy
nacházejí všechny tři relikvie
smrti. Tři ze čtyř slavných
zakladatelů magických kolejí
vlastní po jedné relikvii a čtvrtý
má ve své moci Fénixe
Fawkese, což udržuje svět čar
a kouzel v křehké rovnováze.
Smrtijedi chtějí artefakty získat
do své moci a doufají, že se
jim díky nim podaří změnit běh
času a zvrátit porážku svého
pána Lorda Voldermorta. Do
minulosti
smrtijedy
pronásleduje Harry Potter se svými přáteli, aby jim v jejich ďábelském plánu zabránil. Zapojte se do
příběhu jako studenti úplně prvních ročníků na škole čar a kouzel v Bradavicích a rozhodněte o osudu
světa čar a kouzel!

Akce Duhy pro vás? Duhová brána 23.-25.10.2020

Oslava 30 let Duhy v Praze 11.-13.9.2020 – pojedete? Bohatý
program! Akce takřka zdarma! Ubytování, výborné menu a dost dobrá oslava!

Info, články a fotky jsou na na www.duha.cz Kniha o dobrovolnictví + další materiály jsou v Duze
nebo v Dlažce. S Duhou za hranice www.trochujinak.cz nebo outgoing@duha.cz – pro zahraniční
workcampy incoming@duha.cz – pro workcampy v ČR, informace o EVS a dlouhodobých
projektech. Duha pomůže zájemcům o dlouhodobé projekty kontaktovat potenciální hostitelské
organizace zasláním e-mailu s motivačním dopisem a životopisem a po přijetí dobrovolníka připraví
vše potřebné. Info o mezinárodních akcích? mirek.prokes@gmail.com .

Do zahraničí? Na Workcamp?

Plánujete vyjet za hranice České republiky a
chtěli byste strávit čas užitečně? Spojte své cesty s dobrovolnictvím a žijte trochu jinak. Spolek Duha,
jehož je Dlažka členem, umožňuje zájemcům od 16 let vyjet na mezinárodní dobrovolnický projekt,
tzv. workcamp, v rámci svého projektu Trochu jinak. Jedná se o týdenní až třítýdenní akci, na které se
setká různorodá skupina lidí z celého světa. Na workcampech se obvykle pracuje pět dní v týdnu šest
hodin denně. Máte dostatečné zkušenosti? Je náročné vyřídit všechny formality? Kam? Žádné obavy,
vše je jednodušší, než si myslíte. Workcampy jsou ideální pro dobrovolníky – začátečníky. Trvají
krátkou dobu, můžete vyjet do sousedních zemí a stačí vám nadšení a zápal. Formality? Podívejte se
na web www.trochujinak.cz a zjistěte, jak to jednoduché. A máte díky členství v Dlažce a tím i Duze
výhodnější podmínky!

Vzdělávací akce 2020 Máme rok 2020 – třicátý první rok naší činnosti. A s ním další
akce. A co by byly všechny naše akce bez vzdělávacích akcí? Tady je máte na rok 2020 – jsou i pro
vás – pro členy Duhy, ale i pro veřejnost. Mussur a Džery
9.-11.10. Eldorádo her a soutěží – akční soutěž 13.-17.11. Tuka Dlažka – doškolení praktikantů a
vedoucích
Akce Duhy – seminář Duhová brána 23.-25.10.2020

Máte čas? Zkuste naše kulturní akce! V Přerově
i jinde! Akce zimní. Pro všechny! Na táborech i
víkendech je kultura naší silnou stránkou – hrami
s divadelními i pěveckými prvky, táboráky s kytarou a
zpěvy, stolní hry a návštěvy památek až po speciální
hravé, soutěžní či kulturní večery.
Osmého října Radůza a po ní smršť podzimní. A co vy? Máte tip? Pozvete nás? Mussur
Naše kulturní akce finančně podporuje Statutární město Přerov a Olomoucký kraj!

Klubové aktivity v Klubu Dlažka:
MAGIC - středeční hraní od 14:30. Úterky a čtvrtky kondiční cvičení s Magdou.
Předprodej lístků právě probíhá! Intex + Hudební nástroje + u nás + www.dlazka.cz

Pravidelně: Tělocvična ZŠ Velká Dlážka – od září volejbal a florbal:

Florbal čtvrtky 20:30 – 22:00. Cena ČKD 40,-; ostatní 60,-.
Volejbal Pondělky 20:30 – 22:00 – viz pravidelné akce na webu Dlažky
Kondiční cvičení s Magdou Klub Dlažka úterky a čtvrtky 18:30 – 19:30
Ringo V Michalově – úterky od 15:00
Softbal? Fotbal? V Přerově? Jinde? A ve všední dny? Najde se vedoucí na akce? Venku?
Pravidelně? Máš nápad – ozvi se. Materiál půjčíme! Překvap a volej 603886644!
4.-6.9. Ringo 25.-28.9. Vysoké Tatry 1.-4.10. Velké Dláždění 9.-11.10. Eldorádo

Koncert skupiny Energit
Po velmi dlouhé a nechtěné pauze se ve středu 3.června přerovským klubem Teplo opět rozezněla
na plné pecky muzika. Jak jinak , když podium obsadila kapela Energit, sestava složená z muzikantů:
Luboš Andršt, Jan Holeček, Vladimír Guma Kulhánek a Jiří zelí Zelenka. Přestože se pánové
omlouvali, že i na jejich hraní se dlouhá pauza podepsala a že jde vlastně o tzv. placenou generálku,
tak hráli skvěle a energii posílali do celého sálu. Ten sice nebyl nabitý jako obvykle, ale hudební
fanoušci, kteří si tenhle koncert nenechali ujít, si to užili se vším všudy. Vystupující muzikanti i
posluchači se těšili z rozhovorů, společných fotek a mizejících cédéček.
Sice opět pře léto nastane dlouhá hudební pauza, avšak plánovaná, snad ji žádné okolnosti
neprodlouží. Doufám proto, že se můžeme společně těšit na vystoupení odložená z jara a na
programový pestrý pelmel dalšího podzimního ročníku festivalu Hudboslovení.
Alice

Přátelský víkend
Nebýt tři, čtyři nebo dokonce pět měsíců v Rajnoškách je pro někoho nesnesitelná představa.
Jsou mezi námi skalní fanoušci dlažkařských
akcí, kteří by tam nejraději jeli pokaždé (nebýt
omezeného počtu dní dovolené). Myslím, že
vůbec nemusím zmiňovat hlavního náčelníka,
kterého to tam láká sedm dní v týdnu. Ovšem i
my ostatní, kteří tohle místo máme úplně prostě
“jenom“ rádi, jsme se dostali do abstinenčního
stavu. Chyběla nám milá setkání, tváře přátel,
posezení, povídání, notování při kytarách ……
Díky dobré víle Světlušce se ale podařil malý
zázrak: nadchnout přátele z různých koutů
republiky, aby přijeli na to jedno jediné místo a
v ten jeden jediný víkend.

Nebylo to úplně jednoduché, odeslala se
spousta mailů, domlouvalo se cestování,
stravování, ubytování. Řeknete si, že nic
nového, vždyť to se zařizuje na každé
víkendovce. Ale pro nás - dosud vždy jen
klasické účastníky - nikoliv pořadatele, to
nové bylo. Nové a hlavně jiné to bylo i díky
koronapauze a v neposlední řadě díky
radosti ze zpětné vazby od vás všech.
Pár poděkování, myšlenek, rýmů….
Děkovat si za příjemný víkend můžeme totiž všichni mezi sebou, bez nás by nebyl. Zároveň ale
děkujeme Dlažce, bez ní bychom se neznali, Mussurovi, bez něhož by nebyla Dlažka, a Jitce, bez
které by srdce dlažkařské kuchyně nebylo tak voňavé, chutné a vřelé.
„Bylo už hodně po druhé hodině, venku pršelo, sedla jsem si na chvilku na lavičku u kuchyně a dívala
se před sebe. Déšť krásně bubnoval do střechy, všechno kolem vonělo vlhkým lesem, kůrou, jehličím,
z jídelny ke mně doléhaly písničky. Všechno se najednou propojilo- páteční vítání, sobotní hrabání
trávy, dánské kuželky s věnováním hodů navíc nejmladšímu hráči... Vrátila jsem se do jídelny a cítila
jsem, že pocit štěstí nemám jen já, ale Vy všichni a že to z nás sálá víc než hořící krb……
Chtěla bych Vám všem poděkovat za to, že jste přijeli a že jste vytvořili tak krásnou atmosféru….
Těším se na další společné chvíle, protože vím, že budou, chci je já a myslím si, že je chcete i Vy.“
Světlanka
„Děkuji, že se vám všem stýskalo po Rajnoškách a po osobních setkáních. Děkuji, že jste měli čas i
chuť přijet, že jste se odstřihli od každodenních starostí a naladili se do pohody. Přeji sobě i vám více
takových okamžiků v našich životech.“
Alice
„…na nás všech bylo vidět, že si to užíváme a že se fakt rádi vidíme a těší nás společné bytí, pokec,
žertování, hraní, zpívání... Že nikdo nikoho nehodnotíme, nemáme potřebu přetvářky ani falešného
lichocení, vidíme se z té nejlepší stránky, nemusíme, ani nechceme nic posuzovat a nikoho soudit
(jak bývá někde obvyklé), můžeme spolu prostě souznít, fandit si, podporovat se, smát se, mít
pochopení a přijmout se navzájem se srdcem na dlani, což je dnes vzácnost, a je třeba si uvědomit,
že to není samozřejmé…“
Hanka
„…Světlanko, Aličko - děkuji za výborný nápad na společný víkend - lidský kontakt už chyběl.
Mussure - děkuji za místo, kde se dá něco takového zorganizovat, za to, že máš s námi trpělivost,
ačkoli jsme každý jiný, s jinými potřebami, očekáváními …
Jitko - děkuji za výbornou kuchyni a za to, jak se staráš o naše žaludky - jídlo výborné, maso se
rozpadá na jazyku - prostě pohádka - pomoct ti aspoň jeden den v kuchyni byla výborná zkušenost...
Všichni - děkuji, že vůbec jste, že tvoříte takovou výbornou partu a že si všichni můžeme užít aspoň
krátký čas bez běžných starostí - vše nechat doma a řešit jen to, co si zahrát, co si zabékat apod.
Už teď se těším, až se zase potkáme.“
Ala, Radim, Jindra a Áďa
„Díky za psaníčko! Či spíš psaní? Od tebe paní nebo dušičko? Laskavost ze všech září! Nás všechny
hned zaplní vzpomínky na to snění! A k tomu - úsměv zahoří! Dík „holky i kluci“! Za víkend spolem!
Určitě si řeknem: Někdy znova, kruci!“
Mussur

Spousta vzkazů byla osobních, velmi potěšujících, dlouhých i krátkých. V každém případě za ně díky
– Dájo, Yvonko, Vinčenzo, Alenko, Kristi, Laďko,Jano, Pepo….není tu ani tolik místa vás všechny
vyjmenovat, tak alespoň na závěr ještě veršíky od Míši:
„Z víkendu se raduji,
moc vám za něj děkuji.
Na Covid jsme nevzpomněli,
neb jsme se tak dobře měli.
Čistá hlava, jídlo skvělé,
nikdo nechtěl do postele.
Písniček těch bylo dost,
zpívali jsme pro radost.
Nic nezlomí naše zdraví,
když se všichni dobře baví.
Čoko Deli v září přijde,
vidět se zas jistě vyjde.
Přihlaste se všichni hned,
nadšení je v mžiku zpět.“

Start táborové sezony 2020
Přes obavy, co bude v létě, spadl všem táborníkům kámen ze srdce vyhlášením, že tábory budou!
Roušky jsme prozatím odhodili, nakoupili dezinfekci, zpřísnili pravidla, měříme se, myjeme se, ale
hlavně se radujeme ze spousty dětí, které už nechtěly sedět zavřené doma, a také ze spousty rodičů,
kteří třeba i přes mírné obavy posílají táborové přihlášky. Léto přece znamená být venku, užívat si
prázdnin, kamarádů, sluníčka, někdy i deště , hrát si, soutěžit, bavit se, ale i odpočívat, nebýt sám,
dělit se o zážitky, a to vše se na dlažkařských táborech najde.
První děti již absolvovaly pobytový tábor v Rajnochovicích s názvem Alenka v říši divů. Další
skupinka dětí si užila jak první letošní příměstský tábor Lovci mamutů, tak druhý s názvem Toulky
přírodou. Třetí příměstský tábor Z pohádky do pohádky se také již rozběhl a do konce prázdnin bude
příměstských turnusů celkem devět, a to na různá témata, s různými aktivitami a výlety na různá
místa v okolí Přerov či o kousek dál.
V Rajnochovicích je nyní do posledního místa zaplněn tábor Thorova výprava za dobrodružstvím a
jen co skončí, už se na své termíny zde těší další táboroví účastníci – měsíčňané, trpaslíci, sportující
dobrodruzi, milovníci záhad či pohádkových příběhů.
Pokud ještě někdo z vás váhá, kam v létě jet a cestovat do zahraničí nehodlá, pak se přidejte
k nám. Rádi vás přivítáme třeba v “Mexiku“ nebo můžete jet na prázdniny do “Rakous“ s Járou
Cimrmanem nebo se dozvědět, zda je opravdu “Konec a Zvonec“ nebo zda má Mrazík rád vodu.
Pokud léto s námi nestíháte, tak již v tomto letním vydání Dlaždiče naleznete tipy na
poprázdninové víkendy, sportovní klání, podzimní koncertní vystoupení…..
Držme si všichni place, ať se nám daří, ať nás nic nezaskočí, ať si brzy listujeme dalším číslem
našeho občasníku a čteme si o akcích, které jsme zažili.

Duha Klub Dlažka nabízí akce:
Kulturní 8.10. Radůza 16.10. Meier: Drumming syndrom 17.10. Scrabble 17.10. Yo Yo Band
Vzdělávací: 9.-11.10. Eldorádo 23.-25.10. Duhová brána
Sportovní: 4.-6.9. Ringo 25.-28.9. Vysoké Tatry 1.-4.10. Velké Dláždění 9.-11.10. Eldorádo
Tábory pro děti a mládež: 1.-14.8. Jak sportují dobrodruzi 1.-8.8. Letní akademie sportu a
her 4.-15.8. Atlantida 14.-22.8. Záhada temného pokoje 22.-30.8. Letem pohádkovým světem Celé
prázdniny – příměstské tábory
Tábory pro rodiče s dětmi: 25.7.-1.8. Mrazík na Labi 25.7.-1.8. Mexiko 1.-8.8.
KonecZvonec 15.-23.8. Cimrmanovy prázdniny 15.-22.8. Vodácká Vltava
Pro mládež a dospělé: 18.-25.7. Dospělácký Mrazík 25.7.-1.8. Mexiko 1.-8.8. Konec
Zvonec 15.-23.8. Cimrmanovy prázdniny 15.-22.8. Vodácká Vltava 11.-13.9. Dědeček Čoko
25.-28.9. Dobrodruzi na měsíci
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