Tradiční vítání jara a velikonoční pobyt na Dívčím Hradě
Když v titulku tyto víkendové pobyty nazývám tradicí, věřte, že jak Vítání jara tak i Velikonoční pobyt již
od nepaměti patří ke každoročním aktivitám které pro naše klienty připravujeme a připomínáme jim tak
předzvěst sváteční pohody. Pro kluky jsou Velikonoce obzvlášť lákavé, protože se mohou na děvčatech
tzv. vyřádit svými ručně pletenými pomlázkami a dívky zase rády připravují pro nenechavé hochy něco
málo dobrot a samozřejmě barvených vajíček, aby si je uplatily a tolik je to „nebolelo“.

Výlet do Prahy
Chtěl bych zmínit jednu víkendovou akci, kterou jsme pořádali v naší klubovně a kterou doprovázel naprosto
úžasný výlet do naší stověžaté Prahy. Díky vstřícnosti společnosti AVE a.s., která se nám postarala o nocleh,
jsme si mohli naplánovat návštěvy různých muzeí a akcí na celý den. Zahájili jsme návštěvou Leteckého
muzea v Kbelích, pak jsme shlédli úžasnou výstavu Lidské tělo a nakonec jsme ještě stačili navštívit
krokodýlí ZOO. Náročný, ale fantastický víkendový výlet, kterého se zúčastnilo 10 uživatelů společně se 6
asistenty.

Prodloužený víkendový pobyt na Horní Bečvě
Začátkem května jsme společně s dětmi z Dětského domova v Ostravě Hrabové vyjeli na prodloužený
víkendový pobyt na Horní Bečvě. Zúčastnilo se nás celkem 32 a bylo to moc príma. Jako každým rokem se
za námi přijeli podívat dobrovolní hasiči z Petřvaldu a připravili si pro nás super program. Úžasný pobyt
jsme si mohli naplno užít také díky dotaci Magistrátu města Ostravy, který celou akci spolufinancoval.

Odemykání potůčků v Kutné Hoře
Musíme se s Vámi všemi podělit o jeden z nejhezčích zážitků
letošního roku. Na pozvání klubu Sluníčko Kutná Hora jsme
se vydali na akci mimo pořadí. A jak to tak bývá, ty
neplánované akce bývají ty nejhezčí. Pospolu 11 dětí a 5
asistentů vyrazilo dne 12.5. na odemykání potůčků do Kutné
Hory. Byl to krásný zážitek v nádherném městě plném
krásné historie naší země. Nejen že jsme se zúčastnili vlastní
akce, ale ještě jsme si stačili prohlédnout krásnou Kutnou
Horu.

Sportovně zábavné dopoledne - STONOŽKOVÝ DVOJBOJ 2017
Na 70 sportovců a asistentů z řad osob se zdravotním postižením se sešlo na již III. ročníku Stonožkového
dvojboje, který jsme pořádali 18.5.2017 v restauraci Bowling park v Ostravě Hrabůvce. Soutěžilo se v
minigolfu a bowlingu. Jako ostatně každý rok se jednalo o velmi zábavné a sportovně-přátelské setkání.

Žijeme naplno
Jistě jste si stačili všimnout, že aktivit máme více než dost. Vše co děláme, děláme rádi a hlavně pro ty, kteří
by si to pro svůj hendikep v normálním životě těžko mohli takhle užít a vychutnat. Myslíme na ně každý den
a hlavně také díky Vám jim můžeme připravit trochu té obyčejné lidské radosti a štěstí. Příště Vám
napíšeme jak dopadla letošní vodácká výprava, dále náš týdení pobyt v maďarském Hevízu a spoustu
dalších informací.

