LÉTO NA HOŘE GODULE
(ze zprávy krajanů o ozdravném pobytu v Komorní Lhotce, psáno česky, jazykově upraveno)
V letošním roce od 20. července do 7. srpna naše skupina 30 dětí ze Žitomyrské oblasti
prožila téměř tři týdny v nádherném prostředí Beskyd.
Těší nás, že děti českých krajanů, které mají zdravotní problémy svázané s černobylskou
tragédií, mohou upevňovat své zdraví v České republice. Čistý vzduch, pravidelná zdravá strava a
dobře organizovaný denní program pomáhají dětem doplnit energii a upevnit zdraví na celý další
rok. Všichni odjíždějí s nezapomenutelnými zážitky, zkušenostmi a s přáním, aby přijeli znovu.
Vše krásné pro ně nachystali milí, vzdělaní a přátelští pedagogové. Dechová cvičení na
flétně, jízda na koníkovi, výlety do hor, do sauny, plavání a rehabilitační cvičení v bazénu,
exkurze, sportovní a kulturní soutěže - to vše a mnoho dalšího pomáhalo upevnit zdraví dětí,
přinášelo jim dobrou náladu, pozitivní a příjemné pocity.
Děti se také učily jazyk svých předků - český jazyk - a o České republice.
Hra na flétnu a písně, které se děti naučily, se během několika dní staly nádherným
koncertem. Pan Jan Herec umí své „hodiny“ vést tak zajímavě, že děti, které poprvé v životě
držely v ruce flétnu, měly pocit, že na ni hrají již delší dobu a hrály na ni i ve svém volnu.
I další milí pedagogové, pan Jan a paní Jarka, dokázali každodenní program vést tak
lehce, vesele a zajímavě, že děti neměly čas se nudit a těšily se na vše, co nabízel program dne.
Jménem všech dětí i jejich rodičů chci vyjádřit vděčnost a díky všem, kteří tento náš
pobyt organizovali: vychovatelům, lékařce, personálu hotelu Ondráš a v neposlední řadě
Ministerstvu zdravotnictví České republiky, za krásné chvíle strávené ve vlasti našich předků.
DĚKUJEME A RÁDI SE K VÁM ZNOVU PODÍVÁME!
Ina Sedláčková, vedoucí skupiny

Při výletech do nejbližšího okolí děti navštívily historické památky, besedovaly se starosty
okolních měst a obcí. V Novém Malině položily květiny k památníku svých předků.

