Ivančický R-klub mládeže oslavil I. narozeniny

Dnes je tomu víc než rok, co SVČ Ivančice otevřelo pro ivančickou mládež v areálu
bývalé speciální školy „Na Réně“ otevřený klub. Ku příležitosti tohoto jubilea
uspořádali pracovníci R-klubu a ICM Ivančice narozeninovou párty, která se konala
v sobotu 21. ledna od 17.00 hodin v prostorách klubu.
Pro účastníky narozeninové párty byl připraven cool program. Akce začala slavnostním
proslovem, kdy vedoucí klubu Jan Dvořák pronesl pár vět o problematice klubu, seznámil je s
programem a popřál všem zúčastněným skvělou zábavu. Potom si všichni symbolicky připili
na zdraví a na zdraví R-klubu „rychlými špunty“.
Oguzhan, Justine, Nadiya a Martin – zahraniční dobrovolníci prezentovali mládeži svoji
zemi, zážitky z české republiky a zkušenosti s dobrovolnictvím. Justine-dobrovolnice
z Lotyšska naučila všechny zúčastněné krátkou aktivitu ve svém rodném jazyce, což bylo
velmi zábavné. Dalším bodem programu byla ochutnávka narozeninového dortu, který byl
opravdu výborný, prázdné „podtácky“ toho byly důkazem.
Během celého večera si mohli všichni návštěvníci párty vyzkoušet veškeré klubové aktivity.
Někteří hráli virtuální fotbálek na playstationu, jiný zkoušeli svoji přesnost v šipkách. Skalní
fanoušci R-klubu neopouštěli „svá“ místa u počítače ať se děje, co se děje.
R-klub je také hodně o muzice a to se potvrdilo i na narozeninové párty. V 18.00 vypukla
diskotéka v čele s DJjem Blasterem, který mixoval a do éteru posílal samou skvělou taneční
muziku. To, že se diskotéka líbila, značí i fakt, že se tancovalo prakticky pořád. „Třešničkou“
na dortu v programu bylo rozsvícení loga R-klubu. Bylo přichystáno cca 300 čajových svíček,
které se postupně zapálené pokládaly na šablonu loga. Bylo velmi hezké pozorovat, jak logo
klubu začalo postupně svítit. Když bylo kompletně hotové a svítilo, bylo se na co dívat a
všichni si ten okamžik užili.
Na klubovou párty se přišlo podívat cca 20 mládežníků, zábava byla skvělá a program
zajímavý. „Až zase něco podobného budete pořádat, určitě přijdu, byl to mazec“ komentoval
akci jeden ze zúčastněných. Přejeme klubu vše „nej“ do druhého roku života a doufáme, že
jej mládež bude nadále navštěvovat a smysluplně tak využívat svůj volný čas.
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