„SPOJUJEME DVA SVĚTY“
Zářijovým centrem sportu i zábavy byl Dívčí Hrad. 20.- 22.9.2019 jsme pořádali na
CIT Dívčí Hrad již tradiční IV. ročník Stonožkového víceboje. Přivítali jsme družstva z
SPMP Ostrava Poruba, Chráněného bydlení Osoblaha a Města Albrechtic. Soutěžilo
se v sedmi sportovních i dovednostních, ale i vědomostních disciplinách, kdy stěžejní
soutěží byl fotbal a florbal. Všichni jsme si naplno užili super víkend. Počasí bylo
báječné a naštěstí avizovaný déšť se nám vyhnul obloukem. Prostě akorát na
sportování a pořádný kus zábavy a legrace. Všichni jsme se dobře bavili . Těšíme se
na Vás také příští rok, kdy akci zopakujeme a moc bychom si přáli, kdyby se za námi
rozjelo více družstev.

Je to až neskutečné, jak nám ten čas utíká. Z malých dětí se nám stávají adolescenti, z
adolescentů dospěláci a někteří z nás už mají našlápnuto k seniorům. Nám to však
nevadí. Působíme a fungujeme pro všechny naše potřebné již 21 let. Jsme na to číslo
náležitě hrdí a jsme rádi, že celou tu dobu Vám můžeme pomáhat. Samozřejmě by se
to neobešlo bez celého týmu zaměstnanců, rodičů, zákonných zástupců a hlavně bez
našich dětí. Rádi bychom takhle s Vámi slavili i v následujících letech.

Letošní podzimní prázdninová pobytová akce se tak jako i v minulých letech nesla v duchu HALLOWEENU. Chata Staré
Sedlo v Ramzové, kam se již tradičně sjíždíme se zahalila do hávu strašidelného tajemna. Celou akcí nás provázel
všudypřítomný nádech mrazení. Duchové a strašidla byli všude, kam jsme se podívali. Ještě že s námi byli krotitelé
duchů. V tomto tématu se celý náš podzimní příběh totiž odehrával. Užili jsme si spoustu srandy a dobrodružství,
tajemných pokusů, stezky odvahy, no prostě mnoha aktivit, které nás tak baví.

Jako v předešlých letech tak i letos
se se nám i díky našim skvělým asistentům
podařilo připravit pro naše členy
mikulášskou nadílku v Bowling Park Ostrava
spojenou s bowlingovým kláním. Pro rodiče
jsme pak připravili malé pohoštění a
příjemnou atmosféru plnou přátelského
posezení a povídání. Mikuláš pak obdaroval
všechny děti malou sladkou pozorností. A
že nás letos bylo. Sešlo se nás více jak 50.

Koncem loňského roku se nám ještě podařilo rozzářit
předvánoční prostory vestibulu a kavárny Sanatoria
Klímkovice, kde jsme pacientům svými obrázky
zpříjemnili rehabilitační pobyt a my jsme tak měli
možnost ukázat práce našich klientů.

