
    .... Ze života ve  Zvonečku .... 

 
 

 

V měsíci srpnu se uskutečnila plánovaná poznávací akce za historii, technikou a sportem. 

Celkem 50  osob – registrovaných členů Klubu Zvonečku a osob se zdravotním postižením, 

rodičů samoživitelů s dětmi, dětí v pěstounské péči i dětí z terénu ze  Suchdolu nad Odrou, 

Oder, Fulneku  až po Spálov, se ráno sešlo na parkovišti   v Odrách, a těšili se na nový den…. 

 

Po „sladkém“ přivítání, jsme se rozjeli směr Dinopark Orlová. Následovalo 3D uvítací 

filmové představení a po té prohlídka Dinoparku ve skupinách. Nechyběla chůze po křivém 

mostě , projížďka   vláčkem  s odborným výkladem na téma dinosauři,“schody do nebe“, 

které jsme někteří absolvovali chůzí dole a jiní nahoru. Poněvadž byl meteorology avizován 

nejteplejší den v roce, bylo nutné nezapomínat na příjem tekutiny. Den dále pokračoval 

dobrým obědem a po té návštěvou hornického muzea a dolu Landek. Pod „zemí“ bylo 

příjemně chladno, ale každý byl rád, že je zpět „nahoře“. Všichni účastníci pozorně vyslechli 

vyprávění průvodce a také byla zajímavá informace, v jaké hloubce se nacházíme. Nejprve to 

bylo 6,20 m a za chvíli jsme se ocitli v 620 m. Zaujala nás i prohlídka vybavení „záchranářů“ 

a kdo měl zájem, mohl se pokusit zvládnout určitý úsek prolézačkami - jako „záchranáři“ 

v akci. 

Následovala zpáteční jízda, ale nikoliv do Oder ale do Vodního areálu v Hranicích. Užili jsme 

si tobogánu, plavání a relaxace ve vířivkách, podle své volby až do 20. hodiny. Celý den byl 

pestrý a bohatý na prožitky, plnohodnotnou zábavu i poučení pro všechny. Děkujeme za 

pěkné hodnocení účastníků…příště pojedeme určitě zase, bylo to prima, nikdy jsem v dole 

nebyl, byl to zážitek…nezapomeňte na nás, až budete opět něco plánovat …mile nás 

překvapil zájem oderských“babiček“ s vnoučaty na prázdninách a jejich účast na akci 

Zvonečku. 

 

Akce se mohla uskutečnit díky Nadaci Agrofert a Grantu Města Odry na podporu vzdělávání 

a poznávání. Děkujeme za všechny účastníky. 

 pracovníci Zvonečku 

 

 

 

 

                            


