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Těšili
se všichni – organizační
tým i nadační rodiny. Zase
jsme se po roce sjeli na
tradiční letní setkání a jako
pokaždé jsme si je báječně
užili. Letošní nadační dovolená,
která se jako každoročně konala
první prázdninový týden, byla
plná krásných zážitků, legrace
a sluníčka, které nám přálo. Jako cíl
pobytu jsme tentokrát zvolili Blansko
u Brna. Ve skvěle situovaném hotelu
Panorama uprostřed lesů, který
disponuje skvěle vybaveným wellness
centrem, bazénem se slanou vodou,
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zoo koutkem
a také pěkným zázemím pro
děti všech věkových kategorií,
jsme se cítili skvěle. Prostě
dokonalé vyžití pro naše děti
ve věku dva až devatenáct let,
ale i pro dospělé.
Krásy Moravského krasu
Nejsme ale žádní
peciválové, a protože okolí
skýtá mnoho možností výletů, naplánovali
jsme si i prohlídky místních pozoruhodností. A že jich tam je!
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Navštívili jsme státní Zámek
Lysice, zoopark a dinopark
Vyškov a také jsme využili
krásy Moravského krasu
– vyjeli jsme nad propast
Macochu a podnikli prohlídku
dvou jeskyní - Punkevní
a Kateřinské. V Punkevních
jeskyních byla většina rodin
už během nadačního pobytu
v roce 2009, ale téměř všichni
si tuto prohlídku, kde sjedete
i podzemní řeku na lodičkách,
ráda zopakovala. A po výletech
zase zpátky do vlídné hotelové
náruče s domácí kuchyní.
Přijeli i nováčci
Letos do Nadace přibylo několik
nových rodin, které s námi na
letní pobyt jely poprvé. Některé
z toho měly obavy, ale počáteční
nervozita se okamžitě rozplynula
a po příjezdu se maminky i jejich
ratolesti začlenily mezi ostatní,
jako kdybychom se všichni znali už
spoustu let. I když všechny nadační
rodiny spojuje obrovské neštěstí, trápení a smutek, protože ztratily tatínka
a manžela, po příjezdu na letní pobyt se starosti alespoň na chvilku rozplynuly
a na tvářích všech se usadil úsměv. A taky zaujetí, zejména děti se zapálily
pro všechny možné soutěže, jak dovednostní, tak vědomostní, a srdnatě
bojovaly o ceny.
Dík patří všem, kteří pomohli
Zakončením pobytu bylo slavnostní vyhlášení vítězů soutěží a předání cen na
večerním, už tradičním karnevalu, při kterém jsme letos vypustili na oblohu
lampiony štěstí. Každá rodina na ně napsala svoje přání. Z celého srdce
bych si přála, aby se všem splnila. Tento pobyt by se nemohl uskutečnit bez
realizačního týmu nadace, který se o chod nadace stará po celý rok, bez
dobrého srdce zakladatele nadace, který nadaci nejen založil, finančně ji
podporuje a neustále ji rozvíjí, ale ani bez dobrých lidí, kteří nadaci podporují
finančními nebo věcnými dary. Velký dík patří také firmě Hájek Bussi,
která zajistila dopravu svým autobusem tam i zpět. Děkujeme i Sdružení
automobilových dopravců ČESMAD Bohemia, které zařídilo a zaplatilo
dopravu rodin na výlety v místě pobytu.

