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Dojmy některých účastníků ze setkání na Ukrajině v červenci 2021 

 

Nikdy předtím jsem na Ukrajině nebyl, ale Ukrajina na mě udělala neskutečný dojem! Včetně zážitků, 

kterých nebylo zrovna málo, jsem poznal i spoustu skvělých národů, které jsou vždy něčím jiné a rozlišné. 

Bylo krásné, být pár dní v horách a další dny zase v Užhorodě a poznat kus Zakarpatské oblasti. Jsem 

vděčný za takovou příležitost a možnost vidět něco nového. Chtěl bych poděkovat všem, kteří toto 

všechno naplánovali a zařídili. Skvělé projekty je potřeba podporovat a tento je jeden z nich! 

                                                                                     Pavel 

 

Ve dnech 17-25. července jsme se díky Sdružení SPLAV zapojili do projektu ochrany přírodního a 

kulturního dědictví,  jehož součástí byl i letní pobyt se spřátelenými organizacemi. Ačkoliv jsme se ani my, 

členové české výpravy, sami mezi sebou dobře neznali, již první minuty v autobuse ukázaly, že bude o 

zábavu postaráno. Po příjezdu do Užhorodu, kde jsme se setkali s ostatními účastníky, jsme pokračovali  

autobusem a následně pěšky na chatu Javorník, ukrytou v lesích na úbočí stejnojmenného vrchu 

v Užanském národním parku. Naší zdejší náplní byly přednášky a hlavně praktická činnost v péči o 

přírodu, sbírali jsme odpadky a tvořili a značili nové turistické stezky. Ve volných chvílích jsme utužovali 

mezinárodní kolektiv různými hrami i debatami, každý den také byl tematický večer v režii jednoho ze 

zúčastněných států. Naši ukrajinští přátelé při organizaci nezaháleli a při přesunu zpět do Užhorodu si 

pro nás připravili zábavnou podívanou v podobě ukázky tradiční ukrajinské svatby. V Užhorodu jsme pak 

pomáhali v místním skanzenu při péči o historické objekty i při překládání textů do našich mateřských 

jazyků. Stihli jsme také poznat blíže toto sympatické město na řece Už, které pulzuje životem. Cesta domů 

byla trochu dlouhá a únavná, ale hřálo nás vědomí dobře odvedené práce, stejně jako nespočet nových 

zážitků a přátel po celé Evropě.  

                                                                                Jirka 

 

V sobotu odpoledne naše česká výprava vyrazila na Ukrajinu, kde nikdo z nás předtím nebyl. Ohledně 

Ukrajiny jsem měla vždy nějakou ucelenou představu a musím konstatovat, že jsem byla mile překvapená 

a troufám si říci, že dokonce nadšená.  

 První polovinu výpravy jsme spolu s dalšími pomocníky jiných národů strávili na chatě Javorník, v jejímž 

okolí bylo naším úkolem tvořit a čistit turistické stezky. Ve volných chvílích jsme hráli společně hry, kdy 

jsme se navzájem mohli lépe seznámit s ostatními účastníky a dozvědět se něco o kultuře země, z které 

každý z nich pochází.  

Druhou polovinu jsme strávili v Užhorodě, kde jsme v místním skanzenu pomáhali s překladem textů do 

našich rodilých jazyků a čímkoliv s čím bylo třeba pomoci. Navštívili jsme také některé místní památky a 

měli i možnost poznat město.  

Jsem vděčná za přátele a zážitky, které mi tento projekt dal.  

      Eliška 
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