Úžasné setkání k 20. výročí vzniku Stonožky.
Klub Stonožka Ostrava letos na podzim slaví 20. výročí svého vzniku. Na sklonku
měsíce března nám přijeli již v předstihu našich kulatých oslav na Dívčí Hrad
zahrát skvělí hudebníci z ještě skvělejší kapely KAMELOT. Byl to úžasný den, který
pokračoval přátelským posezením plným písniček na našich srubech .

Co se u nás děje.
Druhý kvartál letošního roku jsme zahájili v dubnu
vydařeným víkendovým pobytem na Dívčím Hradě,
kterého se zúčastnilo 16 klientů a 8 asistentů. Byl to
krásný pobyt vyplněný sportem, pohodou, ale také
třeba seznámení s novými přírůstky naší zvířecí rodinky.

Blíží se prázdniny, čas her zábavy a hlavně táborů.
Červenec nám klepe na dveře a my už v květnu na další
víkendové akci začínáme připravovat naši táborovou
základnu. Vždyť už 30.6. k nám na tábor přijedou děti
bez hendikepu a my je pak v půlce července vystřídáme.
Proto musíme přiložit ruku k dílu, aby bylo vše
připraveno.

Tradiční „Stonožkový dvojboj“.
Před třemi lety jsme si řekli, že vymyslíme
projekt vzájemného poznání a soutěžení pro
podobné organizace v regionu a jejich
hendikepované klienty. Cílem bylo vzájemné
poznaní, nová kamarádství a hlavně užít si
trochu toho sportu a legrace. No a už je to třetí
sezonu, kdy pořádáme „Stonožkový dvojboj“ v
bowlingu a minigolfu. Letos nás počasí pěkně
vypeklo, ale my se nenechali odradit a místo
minigolfu jsem nasadili náhradní disciplíny. Bylo
to úžasné a všech 60 soutěžících se výborně
bavilo. Vyhráli všichni a každý si odnesl nějakou
maličkost na památku.

Horní Bečva naše srdeční záležitost.
Pokračujeme v tradicích Stonožky. Jako každý rok i
letos jsme zavítali na Horní Bečvu, kde jsme si i díky
Magistrátu města Ostravy, který náš pobyt
spolufinancoval, užili prodloužený víkend na rekreačním
středisku bývalých Vítkovic. Spoustu času jsme využili, i
díky počasí, k výletům do překrásné okolní přírody.
Protáhli si tělo, nadýchali se čerstvého vzduchu postavili
pár domečků pro skřítky a dokonce jsme našli i pár
hříbků. Také na sportování a hry jsme si našli dostatek
času.

V o d a - 2018
Někdo je na 13. pověrčivý. Ne tak my, když jedeme na XIII. ročník vodácké výpravy sjíždět Vltavu od Vyššího Brodu v
malebném prostředí Českého Krumlova. Bylo to jako každý rok úžasné dobrodružství, které se nám nikdy neomrzí. Všech 34
zúčastněných mořských vlků se už těší na XIV. ročník.

