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   Ozdravný pobyt v Bystřici p/H 
          Program pro maminky 
    Den rodiny / turnaj v Boccie 
    Hipoterapie / Canisterapie 
 Projektové bloky / Exkurze 

 

        Ozdravný pobyt v Bystřici p/H 
      Program ve svátku maminek 
           Hipoterapie / Canisterapie 
        Turnaj v Boccie / Exkurze 
     Oslavy svátků a narozenin 
            Projektové bloky 



Po dlouhých dvou letech jsme 

letos uspořádali ozdravný 

pobyt, tentokráte poprvé 

v Bystřici pod Hostýnem. 

Krásné prostředí nás přímo 

okouzlilo, a tak jsme podnikli 

výlet na samotný Hostýn, 

navštívili jsme   i lesní školku, 

kde jsme měli možnost 

obdivovat jejich „zvířecí 

kamarády“, soutěžili 

jsme v orientačním 

běhu, relaxovali jsme              

ve vířivce i v bazéně, 

zpívali, užili si karneval a 

spoustu a spoustu 

dalšího… 

Po 

návratu 

čekal 

naše 

dva 

týmy „Nedotknutelných 

divochů“ a „Azuráčků“ 

KRKONOŠSKÝ POHÁR 

V BOCCIE“, a přestože 

se tentokrát neumístili    

na stupních vítězů, hájili 

„barvy Trutnova“ 

statečně! Děkujeme !!!  



Mezi exkurze, které jsme tento měsíc podnikli, si pomyslné 

první místo jistě „zaslouží“ návštěva Hasičské záchranné 

stanice, která vždy všechny nadchne jak technikou, kterou 

můžeme obdivovat, tak praktickými ukázkami. Děkujeme       

za krásný zážitek !!! U příležitosti DNE RODINY, který je 

stanoven na 15.5., jsme se vydali na SVČ 

v Trutnově…., a protože druhou neděli 

v květnu slaví svůj svátek všechny maminky, 

těm „našim“ jsme přichystali „tvořivé 

odpoledne“…  

 

 

 



 

 

 

 

PŘEJEME VŠECIČKO 

NEJLEPŠÍ VŠEM KVĚTNOVÝM OSLAVENCŮM 

K JEJICH SVÁTKŮM A NAROZENINÁM.  

VŠECHNO NEJLEPŠÍ !!!   

… jezdili jsme dále i na hipoterapii a měli canisterapii, učili 

jsme se  u příležitosti DNE AFRIKY o tomto kontinentu, 

věnovali se i květnovým událostem a mnoho     

a mnoho dalšího …  
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