
Zahájení práce i klubové činnosti. 

     Ahoj všem. Jsme tady zase po vánocích všichni 
plní očekávání a hlavně sil, pustit se do práce, ale i 
zábavy. Jako jsme již loni slíbili, držíme se plánu v co 
největší míře využívat náš CIT Stonožka Dívčí Hrad a 
věnovat se pracovně rehabilitační činnosti v rámci 
našich dílen. Již od ledna pravidelně vyjíždíme a 
věnujeme se chovatelství, práci se dřevem a dívky 
zase úklidům a péči o ložní prádlo.  Také jsme 
zahájili klubovou činnost  víkendovým pobytem v 
klubovně, disko maratónem i víkendovkou na 
Dívčím Hradě. 

Ples Stonožky ve Vratimově 

     Po dlouhých letech jsme se rozhodli pro naše rodiče, známé, přátele i partnery uspořádat ples Klubu Stonožka Ostrava, který 
jsme pořádali v kulturním domě ve Vratimově 16.2.2018. Výtěžek plesu  byl použit pro naše uživatele. Tímto bychom,  chtěli 
poděkovat našim partnerům, kteří nám pomohli jak s financováním, tombolou, organizací i s programem plesu. Děkujeme f. 
Dermacol, Nivea, Front market, Chacharova Pizza, Studio Circus, MG Dance studio, Unno sport, Mama´s Bistro, Monin a i-
květiny.cz.  



Jarní  prázdniny na Ramzové aneb Olympiádou to pro nás nekončí. 

     Rok 2018 je rokem olympijským. My jako správní sportovní srdcaři jsme na zimní olympijské hry navázali i na našem 
jarním pobytu v Ramzové. Sice nám počasí dělalo psí kusy, ale i tak jsme si sněhu náramně užili i když byl trochu více 
mokrý. K našemu sportování jsme měli samozřejmě k dispozici bazén a v zázemí sportoviště jsme tentokrát připravili i 
potěšení pro naše asistenty v podobě masážních, tetovacích a kadeřnických salónů.  Děkujeme za azyl  panu Zdeňku 
Adamcovi ze společnosti Adex, který nám již léta chatu Staré Sedlo pro účely pobytových akcí pronajímá.  Všichni jsme 
si to náramně užili a těšíme se na program podzimní pobytové akce. 

Prodloužený velikonoční pobyt na Dívčím Hradě 

     Opět po roce tady máme čas velikonočních svátků. Jako je tomu každý rok, vyrážíme s dětmi na prodloužený velikonoční 
pobyt na náš CIT Stonožka Dívčí Hrad. Hned po příjezdu a po celou cestu z nádraží  jsme měli připravenou hru se vzkazy. Ty 
nás dovedly až na samotné místo určení. Tady si poté naše děvčata pro kluky připravily výslužku, zatím co kluci si sami 
upletli velikonoční pomlázky se kterými pak dívky pořádně prohnali. Je to pobyt plný veselí a srandy a na každého se s 
výslužkou dostane. No a kluci? Ti si to ještě jednou zopákli další den po našem příjezdu domů.  


