Příběh „TAŠKY“

Vážení a milí,
chtěla bych Vám vyprávět příběh „TAŠKY“. Odehrává se ve 21. století a je ukázkou vzájemné podpory,
uplatnění nápadu a inspirace.
Jednou jsem potřebovala kousky barevných látek, pro hry na dětský letní tábor.
Zeptala jsem se kamarádů, zda někdo má látky no a Mirka mi za pár dnů dovezla obrovský pytel zbytků
balonoviny (z této látky se šijí horkovzdušné létající balóny).
Na táboře v roce 2012 jsme látky využili jen z části a ten obrovský pytel jsem zase vezla domů.
Pytel jsem stále měla na očích a přemýšlela, komu látky bych látky darovala a k čemu by mohly být
využity. Když jsem jela do Českých Budějovic ke své rodině, někdy v roce 2013, vzala jsem pytel tetě
Marušce. No a asi po půl roce mi teta poslala krásně ušité tašky se zbytků balonoviny.
Tašky jsme vyzkoušeli a musím říci, že jsou opravdu pevné. Teta pokračovala ve vymýšlení dalších
možností uplatnění látek a také kolegyně přemýšlely, výsledkem jsou tyto nápady:
1) jednoduchý batůžek
2) návleky na boty k lékařům, do školek
3) a kapsáře do lavic pro 1. a 2. třídu ZŠ

batůžek

tašky

Odhodlání a radost tety Marušky z práce při výrobě tašek mne přiměla k nápadu aktivizovat další seniory.
V současné době pracují na výrobě tašek naše babičky.

babička Jana

babička Jiřinka

Malovaný obal tašky dětskou kresbou, postavičky loga sdružení nebo srdíčka, které malují děti z MŠ
Vranov a naše děti, tvoří symbolickou vzpomínku na moji dceru Kláru.

Kubík Klimeš

Klára v době před zjištěním nemoci byla 4 letá holčička, která navštěvovala MŠ. Těšila se ze života.
Malovala. V době, kdy umírala, navštívila MŠ ještě 2x, bylo jí již 5 roků.
Symbolika dětské kresby, je vyjádřením dětské kreativity, dětské spontánnosti a v našich očích dospělců
dětské nedokonalosti. Malby a obrázky, jsou právě takové, jak je chtějí děti vyjádřit ve své přirozenosti.
Domnívám se, že každý obraz na obalu naší tašky tvořený dětskou rukou nám zanechává příjemný obraz
dětské lásky.
Cena tašky je 120,- Kč. 70,- Kč je pro švadlenky a 50,- Kč každý nakupující přispívá naší organizaci
Klára pomáhá.
Tašku je možné použít dle velikosti k různým účelům – nákup, sport, dětem.
Tím, že je taška vyrobena z balonoviny, je skladná a výborně pratelná. Obal je tvořen z plátna a kresby
jsou malovány barvičkami na textil.
Tašky je možné zakoupit v našem Kreativním obchůdku nebo na prodejních akcích.
Musím napsat, že jsme tímto nápadem povzbudili osamělé seniorky, také jsme vyvolali rozruch v rodině
u tety Marušky, protože Maruška se do výroby tak pustila, že zapomněla na svého muže.
Dali jsme ženám práci, která má smysl. Také se dá hovořit o drobném přilepšení k důchodu.
Nápadem také tvoříme zdroj financí pro naši organizaci.
A to je zatím konec našeho příběhu.
Mám radost, že se nám podařila vícegenerační spolupráce. Spolupráce dětí, rodičů a prarodičů, také
kantorů a Vás odběratelů a podporovatelů.
Děkujeme za Vaši podporu.
Dagmar Šléglová
předsedkyně spolku

