Vodácké dobrodružství – Vltava Zátoň 2017
Léta páně 30.5.2017 se 36 odvážných mořských vlků našeho klubu pustilo do zdolávání vodního živlu pramenícího
nedaleko Lipenského "moře". Byl to nerovný boj s nekonečnými vodními nástrahami, ale my jsme duše dobrodružné a
především odvážné. Byl to skutečně, tak jako každý rok, nezapomenutelný zážitek plný krásných chvil a kamarádství. S
letošní plavbou po jihočeských krajích nám významně pomohla společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech, která
nám v rámci grantového programu "Společně 2017", poskytla grant ve výši 20.000,-Kč. Děkujeme moc. Plavba byla
super, a i když se pár námořníků dostalo během ní přes palubu, nikdo se nestal obětí obří chobotnice ani bílé velryby a
všichni se šťastně vrátili domů. Tak příští rok AHÓÓÓÓJ.

HEVÍZ – akce roku
Před nástupem na tolik vytoužené prázdniny, jsme ještě stihli pro naše „děti“ a jejich rodiče zorganizovat
a uskutečnit akci roku. Tou byl zájezd do lázní Hevíz v Maďarsku. Nejhlubší termální jezero s překrásnými
lotosy nás doslova uchvátilo. Stejně tak plavba lodí po Balatonu, návštěva vinných sklepů a folklórního
festivalu spojeného s farmářskými trhy v samotném centru Hevízu. Bylo to nejkrásnějších 5 jarních dnů
klubu.

Čas prázdnin. Čas letních táborů. CIT Stonožka Dívčí Hrad 2017.
I. turnus
Letošní první turnus stanového tábora se nesl na křídlech tajemna a fantazie. Spolu s našimi 38
klienty jsme se na krásných 14 dnů přenesli na pláně plné neobvyklých stvoření. Dobrých, ale i těch
zlých, proti kterým se musí bojovat všemi prostředky. Postavy zla nebyly vedeny nikým jiným než
obávaným Sauronem. Ano letošní tábor proběhl ve znamení Pána prstenů a Společenstva prstenů. Byl
plný dobrodružství, bojů (soutěží) a kamarádství.

II. turnus
II. turnus – jedním slovem pohoda plná sportu, her, soutěží a hlavně zábavy. Tábor, kterého se zúčastnilo
na 30 klientů. Je to poslední týden před koncem prázdnin a tak si to náležitě užíváme. Nakonec musíme
zkonstatovat, že prázdniny jsou fuč a my se už zase musíme rozejít do škol, integračních center i
zaměstnání. Ale nevadí, program je bohatý a do konce roku je ještě spoustu času. Čeká nás ještě víceboj
Stonožky, podzimní pobytová akce na Ramzové, víkendové pobyty na Dívčím Hradě a Mírově a pak
samozřejmě Mikuláš a Vánoce, ale o tom až příště.

