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Všehoschopní se pustili do ptačích budek

Recesistický spolek
Všehoschopných z
Hustopeči uspořádal
další prospěšnou akci.
Se zájemci vyrobili
ptačí budky.

Loni jsme za yýtěžek na-
koupili lípy a lysadili je v
polích v okolí Hustop€čí.
Letos jsme se lozhodli, že
uděláme budky pro ptáky,"
řiká jeden z členů spolku ,
Milan straka.

spolek Všeho-
schopných působí
Hustopečích,iiž
pět let. Píavidel-
ně pořádá lůzné
recesistické akce.
Jeiich hlavním
cílem je bavit

okolo třiceti osob. svoje Ťa-
dy plánuji však i nadále
rozšiřovat.

Milan straka i další rece-
sisté pomáhaji účastníkům
sobotní akce s {ýrobou.

U jednoho stolu
stloukají dřevěná

prkna, u dalšího
přiděláVaji
střechu, jin-
de zas€ be-
rou do luky
štětec, aby
dílo zdárně

mila Vymysli(ká s rodinou.
,,casto chodíme do centra
volného času a všimli jsme
si plakátu, který nás upo-
zornil na tuto akci. Zauialo
nás to a řekli jsme si, že je
to taková příjemná téměř už
iarní akce. Výrobu jsme ne-
chaly s dceTou především na
manželovi, ale maji tady
dobr,ý náVod, tak myslím, že
bych se s tím poprala i sa-
ma," usmíVá se Hustope,
čanka vymyslická.
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Hustopeč€ - I přes silný lidi, V současné
Vítr, který se V sobotu pro- době čítá
hání Hustopečemi, jde sly-
šet v areálu centra volného
času Pawčina hlasitý tlukot
kladívek. Jsou tři hodiny
odpoledne a desítky ro-
din sem miŤi, aby po- á§
mohly s v,ýrobou
budek pro ptáky, 

,

Materiál na
budky pořidili
všehoschopní Z
výtěžku z ovčího
bálu, který po-
sledni loky pořádaji
pravidelně na
podzim. ,,snažÍ.
me se pro lidi
pořádat zábavné
a pŤitom také
pIospěšné akce, Jednou
Z nich ie právě oVčí bál.

dokončili.
Pod zruč-

nýma ruka-
ma lodičů a

jejich děti vzniká
na třicet dŤe-

věných kr-
mitek,

kteíá
pozdě.ii
Iozvěsí
nadšenci

ze všeho-
schopných
V Hustope-
čich a
okolí.

Do vy-
rábění se
mimo jiné
Zapojila i

Ka-

chvili pauzu, může si projit
aIeál Pavučiny a podívat se
na zvířata či zahnat žíz€ň
pŤiplaveným čajem.

Většina lidí je Však za-
braná do Práce. Rodiče do-
hlíží, aby si děti při zatlou-
kání neublížily. ,,Ale chceme,
aby se na práci podilely. Ji-
nak by to ani nemělo smy-
sl"' shoduji se rodiče.

z \rýsledku pak mají Ta-
dost všichni a těši se, až
svoii budku naidou při pro-
cházce Hustopečemi. Na
další akce se těši i pořada-
telé. ,,Vždycky se sejdeme a
vymýšlíme, co dalšího
bychom mohli uspořádat
Nápadů je hodně. Navíc po-
Ťádáme už i pravidelné ak-
ce," dodává Hustopečan
stIaka.


