
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobrý den, Archo! 
Tak a u nás skončil školní rok! Začaly dlouho očekávané prázdniny! Skoro každý den se 
chodí naše děti koupat do Dněpru. Takto trávit čas děti prostě milují. Je to pro ně veselý 
a bezstarostný čas. Samozřejmě máme také práci na zahradě, každý večer ji zaléváme 
a očekáváme úrodu . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za týden jedeme na dětský 
tábor do Karpat. Děti tento 
tábor milují strašně moc. 
Chodíme do hor, učíme se 
z Bible, hodně zpíváme a 
hrajeme si.  



 

 

Náš šprýmař Ljoška oslavil právě 10. narozeniny. On je velice komunikativní, 
společenský. Miluje akční hry, běhat, radovat se. Už druhým rokem se věnuje fotbalu. 
Ljoša je velice chytrý a vychovaný chlapec, ale učení ho nebaví. Těžké je pro něj sedět 
při hodinách ve škole. Úkoly udělá vždy velmi rychle. 

Bohužel jeho rodiče se o něj a o jeho sestru Liju nezajímají dostatečně. Otec pracuje 
v Kyjevě a občas přijíždí, ale děti si k sobě vzít nechtějí nebo nemohou. 

Už jsme podali žádost o zbavení rodičovských práv. Ale vše se táhne velice dlouho a 
pokroky jsou malé. Modlete se spolu s námi za osud těchto 
dětí.  

 

Naše Lija v tomto roce ukončila 5. třídu s vyznamenáním. Velmi se snažila v tomto 
školním roce. Jsme na ni moc hrdí. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

A také skončil první stupeň školy pro 
naše chlapce Sašu a Rosťu. 

Dlouhé 4 roky byla pro ně paní učitelka 
Ludmila Nikolajevna druhou maminkou. 
Byly to těžké roky. Saša i Rosťa učení 
nemají rádi. Ovšem snažili se a odvedli 
velkou práci.   

V příštím roce přestoupí na druhý 
stupeň. Budou mít nové a složité 

předměty. Ale pravděpodobně se já strachuji více než naši samotní chlapci.  

Děti měly krásný a mlsavý večer. Zpívaly, tancovaly, vystupovaly s nacvičeným 
programem. Všechny děti dostaly diplomy a dárek a potom hodovaly u sladkého stolu. 



 

 

Nedávno jsem Vám psala také o této rodině. Oksana, 
matka 3 dětí, má problémy s alkoholem, ale poslední 
rok se snaží najít si zaměstnání a trochu se starat o své děti. Celou zimu žili v bytě u 
Oksany starší dcery, ta je vdaná a má své 2 děti. A tak celkem 3 dospělí a 4 děti žili 
celou zimu v pokojíku o 13m čtverečních. Ale pronájem bytu skončil a museli se 
přemístit do babiččina domu, který před časem vyhořel, navíc elektřina je odpojena 
v důsledku dluhů. Zatím je léto, může se žít bez elektřiny, ale v zimě je světlo plus další 
spotřebiče důležité. Prosím, modlete se spolu s námi za tuto rodinu. 

Dášenka navštěvuje mateřskou školku, která jí zajišťuje 3x denně jídlo, ale její bratr 
Váňa je často hladový. Vozíme jim jednou za měsíc potraviny. V létě jsme dětem 
poskytli možnost jet na křesťanský tábor od naší církve. Maminka Oksana je nevěřící a 

její srdce zatím víru odmítá.   

 

 

 

 

 

 

 

Děkujeme za vaše mnohaleté modlitby, 

za podporu a zájem o službu ukrajinským dětem. 

Irina Klimova, Obnovlenie, 

Ržiščev, začátek letních prázdnin 2018 


