Zvoneček informuje
Po dvou letech jsme opět obdrželi dotaci Ministerstva zdravotnictví ČR , na ozdravný pobyt
rodičů s dětmi ,u kterých se opakovaně projevují záněty dýchacích cest.
V průběhu d v o u týdnů jsme vyhledávali a hovořili s mnoha rodiči dětí .Velké poděkování
patří MUDr.Martinu Škopíkovi i MUDr.Janě Velochové a také p. doktorce do Fulneku,kteří
doporučení a výběr dětí prováděli.Z počátku se zdálo,že 25 dotovaných míst
neobsadíme.Rodiče dětí ovlivnila časová tíseň ,pracovní vytížení i finanční situace v rodině.
Termín se blížil a volná místa byla nabídnuta dále , i do center pro rodiny, v celé ČR.
Vše dobře dopadlo a 25 dotovaných míst bylo obsazeno.Jedna rodina se přihlásila až
z Hodonína.Pobytu se dále účastnilo 15 samoplátců ,dospělých osob,které projevili o pobyt
zájem . Dále se pobytu účastnily děti z pěstounských rodin,které byly poprvé samy ,bez
rodičů anebo pěstounů.Děkujeme p. ing.Jitce Tomášové z OSPODu města Odry.
***Poprvé jsme se všichni dopravovali na místo určení osobními automobily,nikoliv
sjednaným autobusem a to z finančních důvodů.V plné míře byla využita domluva a laskavost
majitelů osobních aut.Byl vypracován přesný plán ,kdo koho poveze s tím ,že náklady na
provoz auta uhradí „cestovatelé“společně. .Vše klaplo a tak se dne, 14.6.2013 ,vydala skupina
40 osob z Oder,Hodonína,Jakubčovic n/O,Klokočůvku,Mankovic,Vítkova,Ostravy a Fulneku
na Horní Bečvu, do hotelu Duo.Proč právě tam?Byla nám nabídnuta skvělá cena,1 hodina
zdarma denně ve vyhřívaném bazénu ,welnes,dobré jídlo a krásná příroda......
Počasí k nám bylo přívětivé.Celý týden byl krásný,teplý a slunečný.Všichni jsme se krásně
opálili,využili dokonce venkovní přírodní bazén,uskutečnil se výlet na Pustevny a
k Radegastovi,pozorovali jsme ryby v přehradě a pro zpestření vycházek s dětmi plnili
„nezbytné“úkoly cestou.Určovali jsme názvy květin,stromů a trav.Připravili jsme „žabí
koncert“,zpívali jsme s kytarou,pozorovali západ slunce,hráli Člověče nezlob
se,kuželky,dokonale si zaskákali na trampolíně.Z papíru jsme vyrobili zvíře,které jsme potkali
cestou a z polních květin a trávy zhotovili přírodní paletu.Ale co hlavně,každý den jsme
začínali krátkou rozcvičkou s písněmi, venku......
Zvláštností na tomto pobytu bylo to,že se účastnilo 6 dětí do věku 3 let.Andělka,Eliška,
Honzík Zuzanka, Dominik a Matýsek.Na pobytu byly 4 Elišky a nejdelší cestu absolvovala
rodina z Hodonína.....
Celý pobyt doprovázela pohoda,smích dětí a také písně ,které doprovázel na kytaru p.Pepík
Mičola a p.Jitka Jakubíková.Celý den jsme trávili aktivně venku s ohledem na věkové a
zdravotní zvláštnosti a potřeby jednotlivých dětí a účastníků.
Byli jsme také překvapeni kvalitním vybavením venkovního areálu hotelu Duo, renovací
hotelových prostor ,welnes i interiéru bazénu.
Všem
účastníkům
děkuji
za
příjemnou
pohodu,kterou
vytvořili.
.
Přidávám i e-mail z Hodonína:“Chci touto cestou poděkovat Asociaci RPZPD v ČRo.s. Klubu Zvoneček za úžasný ozdravný pobyt v Beskydech,za vstřícné přijetí,skvělou
organizaci, zábavný a pestrý program a příjemný průběh celého pobytu,který byl umocněn
krásnou přírodou a velmi hezkým počasím.Odpočinuli jsme si,zasportovali ale hlavně jsme si
odnesli hezké vzpomínky na úžasné lidičky a zapomněli na spoustu starostí a strastí
z každodenního života“Zouharovi Hodonín
Klára Galetková

