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NEZBUDSKÁ LÚČKA

 Začiatkom augusta sme navštívili rozprávkový les v Nezbudskej lúčke. Čaro

rozprávkového lesa v malebnej obci na okraji pohoria Malej Fatry úzko spätej s

okolitou prírodou nás všetkých očaril. Okrem známych rozprávkových postavičiek

mali možnosť naši turisti na vlastné oči vidieť divé svine, pštrosov, somárikov, či

iné zvieratká. Po prehliadke sme si vychutnali slnečný deň na terase miestnej

reštaurácie pri vynikajúcom obede a kávičke. Príjemnú atmosféru popoludnia nám

dotváral panoramatický výhľad na Hrad Strečno. Výlet sponzorovalo Občianske

združenie Slniečko v nás.



POTULKY PO KYSUCIACH - PRIEHRADA

 5. augusta sme sa vybrali na turistiku k vodnej nádrži na Vychylovku. V

popoludňajších hodinách sme si na spiatočnej ceste užili aj zopár letných kvapiek v

podobe dažďa. Na spiatočnej ceste sme sa zastavili v Krásne nad Kysucou,

poprechádzali sa po námestí, pochutnali si na zmrzline a kapučíne. Výlet

sponzorovalo Občianske združenie Slniečko v nás.



Kuchyňa starých m
KUCHYŇA STARÝCH MATERÍ

Aj tento mesiac sa stretli kuchári zo Slniečka v terapeutickej

kuchynke pri varení. Spoločnými silami sa vrhli do prípravy

jednoduchého hrnčekového koláčika s ovocím, ktorý si

vychutnali pri popoludňajšej kávičke na terase.



VÝSTUP NA KALVÁRIU
 14-tého augusta sme sa vybrali na výlet po oščadnických chodníčkoch. Pohodlná a

nenáročná túra na Kalváriu je obľúbeným miestom, na ktoré sa naši turisti vždy radi

vracajú. Cesta na Kalváriu ponúka nekonečné možnosti spoznávania prírody a

nenáročná trasa popri lesíku pôsobí na človeka doslova ako balzam na dušu.



CYKLOTURISTIKA

 Príjemné augustové počasie sme v Slniečku často

využívali aj na spoznávanie okolitej prírody zo sedla

bicykla.



NÁVŠTEVA MIESTNEJ CUKRÁRNE

20. augusta sme si urobili aj napriek nepriaznivému počasiu sladké a

pekné popoludnie v miestnej cukrárni. Pri vynikajúcich koláčikoch,

kapučíne a družnom rozhovore nám upršané popoludnie ubehlo ako

voda. Už teraz sa tešíme na ďalšiu návštevu.



VÝSTUP NA VEĽKÚ RAČU

Pekné letné počasie nás doslova vábilo na vychutnávanie krásy okolitej

prírody. Túra na Veľkú Raču s mierne pokročilou obtiažnosťou nebola

pre turistov zo Slniečka žiadny problém. Výzva bola splnená a v cieli

čakalo na turistov príjemné občerstvenie a nádherné výhľady.



ROZLÚČKA S PRÁZDNINAMI

 Na záver prázdnin sme pripravili pre Slniečka veľkú piknikovú

párty, nabitú rôznymi športovými disciplínami, opekačkou,

diskotékou a kopou zábavy.

 DO SKORÉHO VIDENIA LETO



OSLAVA NARODENÍN A MENÍN

 Gratulujeme......


