
Zpravodaj   Stonožky 

Klub Stonožka Ostrava 

     podzimní prázdniny jsme prožili na chatě 

v Ramzové a nesly se v duchu pohody, 

zábavy a ve znamení Halloweenu. Náramně 

jsme si to užili. Nesmíme zapomenout 

poděkovat panu Adamcovi, který nám v 

rámci spolupráce umožnil využít 

pohostinnosti chaty Staré Sedlo v Ramzové.  

Nelze zapomenout ani na Nadaci Agel, která 

nám  na tuto akci poskytla finanční 

příspěvek. Ještě jednou díky Vám. 

…podzimní prázdniny aneb Halloween na Ramzové… 

č.4  12/2015 

... tak a zase po roce máme tady VÁNOCE… 

     …rok s rokem se sešel a vánoční svátky nám opět připomenuli, že jsme zase o rok starší 

a že jsme si to hezky užili. Taky nás naladily sváteční atmosférou plnou pohody a lásky. 

Sešli jsme se všichni u Vánočního stromečku v našem klubu a společně s rodiči si užili 

překrásnou sváteční pohodu. Tu navíc zpestřili naši uživatelé, když nám zahráli pohádku 

O červené Karkulce, kterou si nacvičili. Dárky nám pod stromeček nadělila Nadace Strom 

pro lepší život  pojišťovny Kooperativa za což jím moc děkujeme. (pokračování na straně 2) 
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Posezení u vánočního stromečku v klubu Stonožka Ostrava 

Za dárečky moc děkujeme nadaci Strom pro lepší život. 

… Dívčí Hrad  a jeho proměna… 

     … chtěli bychom Vám , kteří nám pomáháte připomenout, jak nesmírně si Vaší pomoci 

vážíme. Jsme rádi za to, že existujete, a že Vám není lhostejný osud těch, kteří se bez 

pomoci neobejdou. Chceme se s Vámi podělit o to jak se Vaše pomoc promítá do 

skutečnosti. Nechceme na nikoho zapomenout.  

… i díky Vám, co nám pomáháte, je za námi vidět kus 
 pořádné práce… 

     Všem moc děkujeme a do roku 2016 přejeme hodně lásky, pohody,  

pracovních úspěchů a hlavně zdraví, protože je to nejdůležitější a nejvzácnější.  

 
V následujícím čísle se můžete těšit na to, co připravujeme pro naše uživatele v roce 2016 a jak 
pokračují další kroky v budování Celoročního integračního tábora v Dívčím Hradu. 


