NAŠLI JSTE MALOVANÝ
KAMÍNEK?
Novým fenoménem se nedávno staly putovní
kamínky. Do malování a hledání se připojilo už více než
čtvrt milionu lidí, kteří chtějí dělat radost neznámým
lidem. Cílem projektu je rozdávat radost, působit
motivačně, pozitivně a inspirativně. Zapojit se může
každý. Baví vás tvoření a rádi vyrážíte na výlety ven? Spojte to dohromady a bavte se. V dnešní
koronavirové době jsou kamínky jednou z mála činností, které mohou probíhat téměř bez omezení.
Kamínky také pomáhají v aukcích na podporu nemocných dětí apod.
Do malování putovních kamínků se zapojují rodiny, děti z mateřských škol i senioři. Kamínky
mohou i pomoci generace spojovat. Při malování v sobě můžeme najít skrytý talent nebo si zvýšit
sebevědomí. Aktivita podporuje tvořivost, kreativní myšlení a rozvíjí soustředění.
Při procházkách méně koukáme do mobilů a více se rozhlížíme po kamíncích. Díky tomu si více všimneme
také nepořádku v okolí a třeba se díky tomu rozhodneme odpadky posbírat.

Když najdete kamínek
Někoho baví putovní kamínky
malovat, někdo je rád hledá a
přemisťuje. Pokud najdete malovaný
kamínek, na zadní straně objevíte PSČ
města, ve kterém byl vytvořen. Můžete
ho vzít a poponést na jiné místo. Lze si
ho i ponechat na památku nebo vyměnit
za svůj. V případě, že využíváte
sociální sítě, bude autor kamínku nadšen, pokud o svém nálezu dáte vědět
ve facebookové skupině „Kamínky“. Jak na to? Přihlaste se do skupiny
„Kamínky“ (www.facebook.com/groups/kaminky). Do příspěvku napište
místo nálezu a PSČ ze zadní strany kamínku a vložte fotku kamínku z
obou stran. Podle PSČ tvůrce svůj kamínek ve skupině snadno vyhledá.
Nalezený kamínek tak udělá radost hned dvakrát. Nejprve nálezci a pak i
samotnému tvůrci, když se dozví, kam až jeho výtvor doputoval.

Vytvořte svůj kamínek
Namalovat svůj vlastní kamínek není nic
těžkého. Nejprve je potřeba kamínek umýt a usušit.
Na malování používejte pouze akrylové fixy a barvy,
které dobře odolávají venkovním podmínkám. Nakonec
kamínek zezadu označte názvem facebookové skupiny
#Kamínky a uveďte vaše PSČ. Po zaschnutí kamínek
přelakujte bezbarvým akrylovým lakem. Nepoužívejte
zdobení v podobě různých třpytek či nalepovacích očí,
dekorace brzy odpadnou a zbytečně zaneřádí přírodu.
Nakonec kamínek položte venku na viditelné místo, kde
je pravděpodobné, že si ho někdo všimne. Volte takové místo, kde nehrozí
nebezpečí pádu nebo úrazu, není tam velký provoz a podobně.
PŘEJEME VÁM S KAMÍNKY HODNĚ RADOSTI :-)

