Prázdniny v Krkonoších
O letošních prázdninách se opět konala oblíbená akce" Prázdniny v Krkonoších na Bumbálce" pro děti ze dvou dětských
domovů -z Děčína a ze Zvíkova.
Akci zaštiťoval a též sponzoroval pan ing. Marek Polan, který zná hory velmi důvěrně a rád podporuje smysluplné projekty.
Takže jeho záměrem bylo, aby si děti pobytem v horách zpestřily prázdniny.
Akce probíhala od 4.do 10.srpna a účastnilo se jí celkem 18 dětí od 5 do 14 let.
1. den
v neděli po příjezdu a ubytování - tentokrát na přidružené horské chatě Pirchanka - se děti seznámily s vedoucími, kteří pro
ně měli připravený program na celý týden.
Program se pak operativně přizpůsoboval počasí a okolnostem.
Po večeři na chatě Bumbálka vedoucí děti v rámci večerního programu rozdělili do 4 týmů a seznámili je s pravidly etapové
hry při plnění úkolů a soutěží a též se základními pravidly chování na horách.
Na stěně v klubovně měly děti přichystaný velký plakát s horskými motivy a barevnými cestičkami podle týmů, kde si mohly
po každé splněné etapě vymalovat políčka podle získaného počtu bodů.
To si mohly vyzkoušet ještě týž večer při hledání "pokladu" u Eminy skály, kdy pro ně bylo motivací získání bodů a
"poklad" v podobě čokolády.
2. den
Tento den byl putovní. Trasa vedla po naučné stezce KRNAP se strážcem Petrem Blažkem od Erlebachovy boudy údolím
Bílého Labe do Špindlerova mlýna a zpět.
Děti se cestou dozvěděly mnoho informací o horách, které si pak mohly zopakovat při zábavném kvízu.
3. den
Dopoledne: sportovní olympiáda, odpoledne turistický okruh lesem cca 6 km s ukrytými otázkami zakončený společnou
pantomimou.
4. den
Celodenní výlet na Sněžku-1.skupina a návštěva farmy huculů na Janově Hoře- 2.skupina.
K 1. skupině se přidal pan Polan, který děti přijel navštívit i se svou paní. Ta se vydala s druhou skupinou na projížďku na
huculech.Všichni si to moc užili, i když Sněžka byla přece jen mnohem větší výzva.
5. den
Dopoledne se neslo v duchu odpočinku po tůře a přípravy na táborák sbíráním drobného dříví.
Po obědě se děti zúčastnily návštěvy Stanice horské služby ve Špindlerově Mlýně s přednáškou a prohlídkou vybavení
stanice.
Večer jsme si opekli špekáčky a zazpívali při kytaře.Kdo měl zájem mohl si po setmění projít krátkou stezku odvahy při
svíčkách.
6. den
Po snídani proběhl poslední zábavní kvíz z nově nabytých vědomostí a pak nastalo vyhlášení výsledků celkového
vyhodnocení všech soutěží a kvízů včetně úklidu na pokojích.
Děti byly spokojené jak s výsledky, tak s odměnami.
Odpoledne měly volný program a večer si balily zavazadla.
7. den
V sobotu dopoledne odjela první skupina dětí a odpoledne druhá.
Myslím, že děti byly při pobytu na horách spokojené, že si program užily a o tom svědčí i dojemné loučení s vedoucími.
Jen je škoda, že není více takových nadšenců, kteří dělají něco navíc pro děti , které to mají v životě těžší.
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