
Zpravodaj   Stonožky 

Klub Stonožka Ostrava 

     A tak už nám to naše společné dílo 

dostává finální podobu. Projekt VÁNOCE 

zdárně pokračuje a naši uživatelé s radostí 

balí své výtvory do připravených obálek a už 

teď se těší, jak se vám budou ozdoby líbit.  

     Děkujeme, že nás podporujete. S každou 

ozdobou vám posíláme naši radost a úsměv 

za to, co děláte. 

VÁNOČNÍ PROJEKT FINIŠUJE… 

č.3  9/2015 

PRÁZDNINY VE ZNAMENÍ DÍVČÍHO HRADU… 

     Již v červnu jsme veškeré úsilí vrhli na přípravu letní táborové základny v Celoročním 

integračním táboře Dívčí Hrad. Náš tábor doznal nemalé změny v podobě nových suchých 

záchodů, letní sprchy, nových stanových celt a přibyl i bazén. Prostě - aby se u nás všem 

klientům moc líbilo. Prázdninové pobytové tábory patří již neodmyslitelně do stálic 

programových příprav na letní měsíce. Klubová činnost je počátkem prázdnin přerušena a 

dále bude pokračovat v měsíci září 2015.  (pokračování na straně 2) 



     Pod vedením zkušených asistentů si mohli 

naši uživatelé v červencovém turnusu prožít 14 

dnů plných dobrodružství v táboře s tématikou 

„Trosečník“ a srpen zase nabídl turnus plný 

soutěží a her. Opravdu jsme si užili spoustu 

zábavy, sluníčka, kamarádů a hlavně dobré 

nálady.  
      

Stavba přístřešku pro trosečníka 7/2015 

CHYSTÁME… 

     V průběhu podzimních měsíců budeme kromě práce v sociálně-terapeutických dílnách 

a klubové činnosti pro naše členy připravovat tradiční víkendové odlehčovací pobytové 

akce na našem CITu v Dívčím Hradě. V říjnu bychom chtěli opět využít pohostinnosti 

chaty Velké Sedlo v Ramzové. Připravujeme pro organizace s podobnou činností jako je ta 

naše tzv. Stonožkový dvojboj, což je pilotní turnaj v bowlingu a minigolfu. A jako již každý 

rok připravíme pro naše členy a uživatele parádní oslavu 17-tého výročí založení klubu a 

také tradiční Mikulášskou nadílku. Rok 2015 bychom chtěli završit společným výletem do 

Prahy a zúčastnit se vánočních trhů a prohlédnout si rozsvěcení vánočního stromečku. 

CIT Stonožka Dívčí Hrad – Letní táborová základna 2015 

všechny vás zdravíme … 

…vzhůru do nového dne 8/2015 

Karel Napravil-koordinátor IC -9/2015 

www.stonozkaostrava.cz 


