„Vážení přátelé,
s kytičkami se letos v ulicích
potkáme až v září.
Pomoci můžete během celého května
zakoupením e-kytičky za DMS.“
MUDr. Michaela Fridrichová
předsedkyně Ligy proti rakovině Praha
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Malujeme Kamínky proti rakovině!
Jak už víte, kvůli současné epidemické situaci se letošní sbírka
z květnového termínu přesouvá na konec září. Inspirováni nápadem
dobrovolníků, rozhodli jsme se nesložit ruce do klína a sbírkové kytičky
začali malovat na kamínky.
Nevíte, o co se jedná?
Existuje facebooková skupina Kamínky, jejíž členové se ve volném
čase baví malováním na kamínky, ty pak umisťují na viditelné místo ve
veřejném prostoru. Někdo jiný kamínek najde a potěší ho. Kamínky lze
přesouvat a přemisťovat na jiná místa, a to i vzdálená. Tak se stane, že váš kamínek z místa,
kam jste ho umístili, doputuje třeba na druhý konec republiky.
Chcete malovat s námi a podpořit tak Ligu proti rakovině a ČDPR?
Je to snadné! Najdete si oblázek, seženete vhodné barvy či fixy, namalujete sbírkovou
kytičku, nebo přímo měsíček lékařský, kterým je sbírková kytička
inspirována, případně jinou žlutou či oranžovou květinu se zelenými
lístky. Obrázek doplníte o adresu webové stránky sbírky cdpr.cz a přidáte
text proti rakovině nebo Kamínky proti rakovině.
Na zadní stranu kamínku se v souladu
s facebookovou skupinou píše logo Facebooku
f, nápis Kamínky a vaše PSČ. Podle PSČ si
totiž ve skupině můžete dohledat váš kamínek,
až ho někdo najde, vyfotí a vloží foto. Pak
uvidíte, kam až se váš kamínek dostal.
Nemáte facebookový profil?
Nevadí, třeba vám pomůže někdo z blízkých a fotku vašeho kamínku do skupiny Kamínky
vloží, a pokud ne, pošlete nám fotku kamínku e-mailem na adresu: jana.mauleova@arcadia.cz
a my to rádi uděláme za vás!
Čím malovat?
Kamínky namalujte nejlépe akrylovými barvami a akrylovými fixami. Na závěr ještě přelakujte
bezbarvým akrylovým lakem. Tipy na techniku malování a ověřené výrobky najdete v
souborech facebookové skupiny Kamínky – viz odkazy níže.
Kam kamínek uložit?
Jakmile kamínky zaschnou, můžete se vydat na procházku a najít jim nějaké pěkné, viditelné
a bezpečné místo, kam je umístíte. Nemusíte je pokládat jen ve svém okolí,
můžete je vzít kamkoli na výlet. Při ukládání myslete na bezpečnost nálezců i
na to, aby se při sbírání kamínků neponičila příroda či kulturní památky. Pak
můžete sledovat, zda se kamínek náhodou neobjeví ve skupině a s trochou
štěstí i v úplně jiných městech, než odkud se vydal na své putování.
Našli jste kamínek?
Přidejte se do skupiny Kamínky a na zeď dejte fotku kamínku z obou stran. Do
textu opište PSČ z kamínku bez mezer
a dopište místo, kde jste jej našli. Tak
si ho může vystopovat tvůrce a
sledovat jeho putování. Hledání kamínků je možné
zadáním 5místného čísla PSČ do lupy – viz
Nevíte si rady, potřebujete pomoc? Zvolejte,L rády
U
Vám poradíme: Jitka Bajgarová (607990261), Jana
L
P
Mauleová (603546116), Ivana Birková (224919732)
U
Přejeme vám radost z tvoření
A i radost z nacházení!
P
A nezapomeňte se nám svými Kamínky proti rakovině pochlubit!
A
Rádi je budeme sdílet také ve facebookové skupině sbírky, na webu
cdpr.cz, případně i v tištěném Zpravodaji Ligy proti rakovině Praha.
Užitečné odkazy:
FB Kamínky: https://www.facebook.com/groups/1014509425571239
Jak začít + instruktážní video:
https://www.facebook.com/notes/kam%C3%ADnky/n%C3%A1vod/1035710750117773/
Čím malovat:
https://www.facebook.com/notes/kam%C3%ADnky/tipy-nan%C3%A1kup/1037078993314282/

