
Dva letní tábory aneb prázdniny se Stonožkou 

Když nemůžeme do džungle musela džungle přijít za námi. Letošní letní tábor se 
nesl na křídlech fantazie a dobrodružství, neboť jsme objevili a hráli známou hru 
JUMANJI. Hru velmi poutavou plnou "nebezpečí", nástrah a divokých tvorů z 
džungle i říše fantasie. Byl to úžasný tábor, který se nám strašně moc líbil. Užili 
jsme si spoustu dobrodružství, legrace i zábavy. Zažili jsme hudební slavnosti v 
Osoblaze, kam jsme se zajeli podívat, Navštívili nás vycházející hvězdy ze skupiny 
Naděje, zajeli jsme se podívat na skutečné šelmy do ZOO v Olomouci. Prostě tábor 
naplněný skvělými zážitky a touhou již příští rok zažít něco podobného neméně 
dobrodružného. 

Tábor první 14.-28.7.2018 



Tradiční  „Víceboj  Stonožky“. 

 Prvním přístavem naší plavby byl Dívčí Hrad. 21. - 23.9.2018 jsme pořádali na CIT Dívčí Hrad již tradiční III. ročník Stonožkového 
víceboje. Přivítali jsme družstva z Osoblahy a Albrechtic, kteří s námi putují soutěží již od začátku jejího vzniku a nově za námi 
zavítalo družstvo z SPMP Ostrava Poruba. Soutěžilo se v osmi 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 a nezapomněli jsme také na opékání buřtů. Těšíme se na Vás také příští 
rok, kdy akci zopakujeme a moc bychom si přáli,  kdyby se za námi rozjelo více družstev.   

Tábor druhý 25.-31.8.2018 

Náš druhý tábor, který jsme pořádali na stanové základně CIT 

Dívčí Hrad byl plný zábavy, sportování a her.  Tento pobyt se 

nesl v duchu pohody, odpočinku, ale i třeba pomoci při péči o naše 

zvířátka. Také nás navštívili kluci s kapely Naděje, kteří nám 

pobyt zpestřili skvělou muzikou. Výbornou atmosféru nám letos 

ještě podtrhlo sluníčko, které nám vykouzlilo léto v tom pravém 

slova smyslu. 

Zahájení klubové činnosti. 

Prázdniny nám ufrnkly jako voda a my jsme zpět v každodenní činnosti, která nám dělá takovou radost. 

19.9.2018 jsme oficiálně  zahájili poprázdninovou klubovou činnost a všechny naše kamarády přivítali 

 na palubě lodi Stonožka, která vyplula vstříc dalším dobrodružstvím. 


