
Zpravodaj   Stonožky 

     Na přelomu května a června jsme již  tradičně vyjeli s našimi klienty a členy na vodáckou výpravu. 

Tentokrát se nás sešlo na 30. Sjížděli jsme Vltavu z Vyššího Brodu a parádně jsme si to užili. Byly to 

dny plné dobrodružství zábavy a radosti. A každý den stál opravdu za to.    

… vodácká výprava – Vltava – Zátoň 2016… 

č. 3/2016 

… hurá a jsou tady prázdniny. Co asi letos zažijeme??? 

        Prázdniny se jako každý rok nesou ve znamení táborů a pobytových akcí, které pořádáme na 

naší táborové základně Celoročního integračního tábora Stonožka Dívčí Hrad.                     



Karel Napravil-září 2016 

www.stonozkaostrava.cz 

     Pořádali jsme celkem 3 turnusy. Jeden turnus byl  pro děti bez handicapu. Sjelo se jich na naši 

táborovou základnu více jak padesát a staralo se o ně na 20 asistentů. Další dva turnusy byly v režii 

klubu a sjelo se na ně na 70 dětí a osob s handicapem. O bezvadný chod, program i pohodu se staralo 30 

asistentů. 

    Na první turnus našeho táborového dobrodružství si pro nás asistenti připravili program s nádechem 

divokého západu a pravých  westernových akcí. Projeli jsme se na koních, pochytali všechny zlé 

desperáty a dokonce jsme na vlastní oči měli možnost zjistit, jak to dělají profesionálové ve westernovém 

městečku v Boskovicích. Prostě tábor jak má být. 

     Na druhém turnusu jsme si všichni užili spousty pohybu, sportování, srandy a zábavy. Klub 

Stonožka 16.-18.9.2016 připravuje pilotní projekt „Ruku v ruce za úspěchem“, který je o společném 

setkání organizací působících v oblasti sociálních služeb a věnujících se práci s mládeží v rámci 

Moravskoslezského kraje. Zúčastnit by se mělo na 70 osob s handicapem z různých koutů Moravy. 

Víceboj je na míru ušitá směs sportu a zábavy, kde jde o zdravou soutěživost, vzájemná poznání a 

navázání nových přátelství. No a my jsme na  druhém turnusu tábora měli možnost vyzkoušet 

disciplíny, které na plánované akci budou na pořadu dne.  

… tak zatím ahoj a 16.9.2016 se těšíme na našem Víceboji 

Už se to chystá a my se moc 

těšíme na sport i zábavu… 


