Z POZNÁMEK RODIČŮ DĚTÍ,
KTERÉ SE OZDRAVNÝCH POBYTŮ ZÚČASTNILY OPAKOVANĚ
„Má zjištění, v čem konkrétně pobyty přispěly ke změně zdravotního stavu mého dítěte“
 Dcera méně marodila, respirační choroby měly lehčí průběh A zlepšila se její fyzická
kondice a otužilost. V táboře se naučila plavat. Cvičí rehabilitace, co se u vás naučila, a
učí to i mladší sestru. (rodiče účastnice z Dubna, překlad z ruštiny)
 Během pobytu se syn zotavil, zvýšila se mu imunita, zlepšila se mu chuť k jídlu, objevil se
mu ruměnec ve tvářích, zmizela unavenost. Děkuji všem organizátorům. (matka účastníka
z Kyjeva, překlad z ruštiny)
 Dcera během uplynulého škol. roku prakticky nemarodila s horními cestami dýchacími,
zlepšily se jí výsledky krve. Chmury a bolest jakoby z jejího života vymizely. Děvče se
lépe učí a dobře se rozvíjí. Zpívá nám české písně a vypráví o české historii. (matka
účastnice z Dubna, překlad z ukrajinštiny)
 Po návratu z ČR je dcerka zdravější, veselejší, má víc energie a vážnější přístup k věcem.
Když jsem poslouchal její vyprávění, pochopil jsem, že se u vás měla velmi dobře. I když byl
program nasycený, vrátila se odpočatá, jak nepamatuji. Moc děkuji za ozdravení mého dítěte a
vzorné přístupy k výchově dětí vůbec. (otec účastnice z Malyna, překlad z ukrajinštiny)
 Po trojí účasti na ozdravném pobytu v ČR se u dcery zřetelně zlepšil zdravotní stav, chuť
k jídlu, upravila se štítná žláza, lépe se učí, vyspěla i emocionálně. Doma pořádá koncerty
českých písní, každý den hraje na flétnu, vypráví nám i sousedům o Čechách a nutí nás učit se
česky. Děkuji za ozdravování našich dětí. (matka účastnice z Malyna, překlad z ukrajinštiny)
 Po návratu z Čech náš syn mnohem méně marodí a nabyl u vás nových sil. Také se začal
více zajímat o českou historii a kulturu a doslova se nadchl pro studium českého jazyka. Je
velmi důležité, že ozdravné pobyty se líbí samotným dětem: zajímavý program a řada
pozitivních emocionálních impulzů nesmazatelně působí na jejich rozvoj. Ozdravné pobyty
v České republice - to je kvalita, tradice, ale i zábava. Velmi děkujeme vládě České
republiky i pořadateli ozdravného pobytu. (rodiče účastníka ze Žitomyru, překlad z ruštiny)
 Po návratu z ozdravného pobytu syn již tolik nemarodí, přestala se mu točit hlava, chronická
rýma, zdá se, ustupuje. Syn se stal vnímavějším, poslušnějším, nadchl se pro českou historii,
začal jíst příborem. Oblíbil si dobré a empatické české lidi; dobrosrdečnost a kvalifikovanost
českých pedagogů má kladný vliv na jeho emocionální rozvoj. Upřímně děkuji české vládě a
Česko- ruské společnosti. (otec účastníka ze Žitomyru, překlad z ruštiny)

Většinu dne děti aktivně trávily v přírodě. Fascinovaly je hory a lesy, ale i možnost sbírat zde
borůvky, což na Ukrajině mají z hygienických důvodů zakázáno.

