
Velikonoční pobyt na Dívčím Hradě. 

Letošní Velikonoce připadly na předposlední  

víkend v dubnu. Spojili jsme tradiční oslavu 

tohoto svátku s přípravou pomlázky na 

velikonoční pondělí a stačili jsme ještě ozdobit 

vajíčka a připravit stuhy na karabáče. Byl to 

báječný prodloužený pobyt. Jako každý rok si 

kluci na děvčatech pěkně smlsli a pořádně si 

užili velikonoční zábavu se vším všudy.  

Prodloužený víkendový pobyt 

 Horní Bečva. 

  V druhé polovině května jsme vyjeli na 

prodloužený víkendový pobyt na Horní 

Bečvu. Zúčastnilo se nás celkem 32 a 

bylo to moc príma. Jako každým rokem 

jsme si užili spoustu sportování, 

kulturního vyžití, bowlingového klání a 

zejména výletů do okolí nádherné 

beskydské krajiny. Úžasný pobyt jsme si 

mohli naplno užít také díky dotaci 

Magistrátu města Ostravy, který celou 

akci spolufinancoval. 



Pobytová akce Františkovy Lázně 

Jako poděkování našim klientům, jsme pro ně zorganizovali víkendovou pobytovou akci spojenou s oslavou dne dětí ve 
Františkových Lázních. Byl to pro nás nezapomenutelný zážitek a myslíme si, že i pro místní lidi. My se totiž zábavy 
vůbec nebojíme a dokážeme to pořádně roztočit. Dokonce jsme si s sebou vzali i stánek a nabídli zdejším účastníkům 
akce něco málo z toho, s čím si umíme poradit a co vyrobit. Úžasný víkend. 

Vodácká výprava Vltava-Zátoň 

      

      V červnu jsme dne 11.6.2019 vypluli na 
tradiční vodáckou výpravu. Do Zátoně u Českého 
Krumlova jsme sice dojeli vlakem a autobusem, 
ale pak už jsme si užívali jen lodí, zpívající řeky a 
nárazů pádel o vodu.  Byl to skutečně, tak jako 
každý rok, nezapomenutelný zážitek plný 
krásných chvil a kamarádství. Stihli jsme i výlet 
velkou lodí po přehradě Lipno. Plavba po Vltavě 
byla super a i když se pár námořníků dostalo 
během ní přes palubu, nikdo se nenapil a díky 
horku to bylo dokonce příjemné zpestření naší 
cesty. Příští rok AHÓÓÓÓJ.. 

Sportovně zábavné dopoledne  

 

STONOŽKOVÝ DVOJBOJ 2019 

80 sportovců a asistentů z řad osob se 

zdravotním postižením se sešlo na již V. 

ročníku Stonožkového dvojboje, který 

jsme uspořádali 19.6.2019 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. 

Zúčastnilo se 11 družstev a i díky počasí 

to byl opravdu vydařený den. 


