KIMácké VÍTÁNÍ JARA
Zdravotn – rehabilita ní pobyt pro postiženou mládež

v rekrea ním st edisku GEOFOND v Chot bo i ve dnech 8. – 13. 4. 1998
Z Karlínského nám stí jsme vyjížd li kladenským autobusem s naším milým známým
idi em. U Jedli kova ústavu jsme naložili ješt zbytek zájemc o KIMácký velikono ní
pobyt, a pak hurá do Chot bo e. Netrvalo dlouho a kluci objevili krabici plnou vrchlabských
dortík . Samoz ejm jsme to nevydrželi a z autobusu vystupovali všichni sladce upatlaní.
Rekrea ní st edisko Geofond jsme našli bez problém . Páni vedoucí Beneš a Lebruška na
nás ekali spolu s dalšími Kimáky, pro které bylo jednodušší dojet p ímo na místo. V areálu
stojí dlouhá nízká budova, kde jsme bydleli, pár metr od ní je jídelna s kuchyní a barem, dále
chatky na louce protkané chodní ky. V jednom rohu jsou ješt jakésy sklady hlídané ov áky,
s kterými jsme pozd ji m li, ne zrovna p íjemné, pot šení se setkat. Pokoje jsou 2 – 5
l žkové, pom rn malé pro vozíky a s prahy, takže vozí ká i 6 dn cvi ili na terénní dráze.
Klubovna v této budov je spojena s velkou kuchy kou. Výborná byla dohoda, že zde
budeme snídat. Takže se nejednou stalo, že se tam nacpávala b íško osoba v pyžamu, ale to
jenom podtrhovalo atmosféru posezení u stolu jako jedna rodina. Po celou dobu s námi bylo
také auto Danuška a využili jsme ho hned první den, když jsme sjeli koupit špeká ky, které
se sn dly u ve erního ohn .
Druhý den po snídani nám hlavní vedoucí zvaný Body nebo ješt lépe Bo ák dal p íkaz
rozd lit se do t í družstev, na ež každé skupin rozdal papír s n kolika slovy. Náš úkol zn l:
složit velikono ní báse s použitím zadaných slov a dále vymyslet 6 kvízových otázek pro
ve erní sout ž. Po poledním klidu jsme se sešli u ohništ . Lavi ek jsme využili k p sazení do
kruhu. Tady jsme stejn jako následující dny protahovali svá t lí ka. P edcvi évala nám
Kristýna, která má zkušenosti s rehabilita ním cvi ením t lesn postižených z lázní ,
rehabilita ních pobyt a relaxa ních kurs . Každý m l p íležitost p idat n jaký originální cvik
hodící se pro cvi ení vsed . Vedoucí pomáhali vozí ká m a dalším, kdo nezvládal cviky
sám. Cvi ení se nakonec stalo užite nou zábavou dne. Vozí ká i nebyli ušet eni ani tréninku
ve stoje. Ten, kdo mohl, se chodil projít s berlemi a nebylo výjimkou vid t zám nu, kdy
vedoucí sed l na vozíku a vozí ká s ním jako s chodítkem projížd l chodbou budovy.
Odpoledne za námi p išla teta Svatky, která nás nau ila plést pomlázky z osmi proutk .
Bohužel pro nás holky, se kluci na velikono ní pond lí po ádn p ipravili. Ve er se za
složené básni ky a výhru družstva v kvízové sout ži udílely drobné ceny od sponzor .
Poslední hodiny dne jsme prozpívali s kytarou, s kterou si ím sál lépe rozumí náš Šimon.
V pátek jsme se rozeb hli do okolního lesa a našli si vhodn v ci a v ci ky na výrobu
velikono ních maskot . Po odpoledním cvi ení jsme hromadn vycházkovým tempem
vyrazili do Chot bo e. Prohlédli si nám stí a rozešli se do lákavých obch dk . Ve erní
program vyplnila zábavná sout ž Kufr, kterou moderovala naše nová kamarádka Daniela.
Dopoledne tvrtého dne bylo op t v nováno tvo ivosti. Výbornou arteterapií se ukázalo
barvení vají ek. Trp livá Ká a také každého zájemce seznámila s technikou malování
voskem, což zaujalo hlavn d v ata, takže si mohli p ipravit originální odm ny pro
hodovníky. Odpoledne se ud lalo krásné po así, takže jsme terén areálu využili k r zným
hrám. Obzvláš legrace jsme si užili p i d tských hrách Na schovávanou i Na babu. P i
ve erní diskotéce se nenápadn vytráceli vedoucí, a tak se brzy potvrdilo naše podez ení o

no ní bojovce. I když nikdo nechce p iznat, že se bojí, všichni p iznávají, že les je v noci
strašidelný.
Ned lní dopoledne uteklo v p íjemné rozprav o velikono ních tradicích. Dozv d li jsme
se, že o t chto svátcích se kloubí zvyky jak k es anské, tak židovské i pohanské. K es anské
písn zd raznili pocit vzájemné lásky a spojitosti. Odpolední bojovou hru nám p ekazil déš ,
a tak se cvi ení i boje slovní odehrály v klubovn . Všichni jsme museli potrápit své hlavi ky
a vytáhnout z nich netušené v domosti. Poslední ve er jsme využily nabídky vedoucího a
strávili ho v jídeln s barem. Náš DJ Body zpest il Carusoshow o odevzdávání fant od toho,
kdo necht l p edvést sv j p vecký um. Odvážlivc se však našlo hodn a zábava byla
v plném proudu. Pak každý, i kdo nemohl, tancoval co mohl. P i pohledu na zpocené a
š astné tvá e to vše najednou dávalo smysl. Naše setkání postižených se zdravými, kdy
loví ek na erpá tolik pozitivní energie pro „boj“ ve všedních dnech.
Velikono ní pond lí se vstávalo asn , a to nejen kv li balení. Kluci holky prohán li
s pomlázkami a užívali si dne, kdy neplatí, že ženu ani kv tinou neuhodíš.
S uzeným v balí ku,
V jednom oku slzi ku, že n co krásného kon í,
V druhém jisk i ku, že KIMácká akce bude brzo.

