TÝDEN SPORTU S SČ2 A SO2
27. – 31. 5. 2019

Sportovně-turistický kurz tříd SČ2 a SO2 za námi! Někdo si řekne bohužel, jiný bohudík ☺…
Každopádně jsme si kurz užili, viděli, slyšeli i zažili mnoho nového, i přesto, že počasí nás
trochu pozlobilo.
V letošním roce jsme navštívili Adrenalin park v Černé v Pošumaví a vyzkoušeli si lanové
překážky pár metrů nad zemí, pro někoho skvělá zábava, pro jiné překonání strachu a
úspěšné zdolání trasy. Všichni odcházeli s dobrým pocitem ze zvládnutých překážek, někteří
si odnesli i pár modřinek ☺. Tímto dnem nás na chvíli opustilo sluníčko, které vystřídaly
deště a nepříjemná zima. To nás zavedlo v úterý na návštěvu Grafitových dolů, kde jsme se
dozvěděli, že Krumlov není jen historickým městem, nýbrž i městem hornickým a těžba
grafitu neměla v Evropě obdoby. Zase víme o okolí, ve kterém žijeme a studujeme něco
nového a zajímavého.
Nejsme z cukru! To už víme…ve středu jsme prostě zmokli ☺ . V dešti jsme po dlouhém
pochodu v podkletí dorazili na besedu a prohlídku Červeného Dvora. Bylo to zajímavé
zpestření našich sportovních aktivit, na chvíli jsme se zastavili a vyslechli informace o
problematice závislosti přímo z úst klientů-pacientů.

Konečně čtvrtek a cyklovýlet… Vydali jsme se vlakem na Šumavu, tam je vždycky krásně! A
bylo! Čekal nás příjemný okruh ca. 45-ti kilometrů z Nové Pece, kde všichni mohli poznat jak
fyzicky náročná cyklistika je, ale že i přesto je pohled ze sedla nádherný! Všichni makali a vlak
zpět jsme nakonec stihli ☺.
Pátek už byla jen třešinka na dortu, výšlap na Kleť, česnečka a sjezd koloběžkou z Kletě dolů.
Žádná zranění, pár modřinek, odřené koleno, jsme prostě šikovní! Každý, kdo se účastnil
všech aktivit, si zaslouží velkou pochvalu a my doufáme, že jsme aspoň někoho inspirovali a
třeba na kole ho budeme potkávat častěji ☺ !
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