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Dobrovolnictví 
 Po dobrovolnictví, kterého se opět zúčastnil náš Výbor ZO mi přišla 
reakce našeho člena, který pomáhal v Speciální ZŠ pro žáky s více 
vadami v Mariánských Horách vymalovat. Tu reakci jsem si 
nechtěl nechat pro sebe. S dovolením autora reakce a autorky 
následné odpovědi ji p ředávám dál.    
 

Ahoj Petře,  
Musel jsem ti napsat ohledně zážitků, které jsem prožil v pátek na  
dobrovolnické akci.  
Přiznám se, že nikdy jsem nebyl na podobné akci, nebudu se stydět 
říct, na akci, která se nazývá charitou.  
Člověk ví, že některé věci kolem se dějí, ale neuvěří tomu, dokud 
není přímo u toho.  
Můj  neskonalý obdiv mají zaměstnanci, o to větší obdiv mají ti 
rodiče. K tomu není co říct.  
Když člověk vidí radost z obyčejných věcí, které nám připadají jako 
neobyčejné, opravdu to o něčem svědčí.  
Protože se již delší dobu podílíte na různých akcích podobného typu, 
zcela určitě víš, o čem píšu.  
Právě jsi získal jednoho koksaře a doufám, že jich bude víc  pro další 
akci. Moji osobu již teď máte zaručenou.  
Protože jak zaměstnanci, tak hlavně rodiče si to zaslouží.  
Myslím si, že by se toho mělo zúčastňovat více zaměstnanců, aby 
viděli, co je to radost, nebo štěstí.  
Hezký den  
s pozdravem                     Jirka  
 

 
Ahoj Peťo,  
 
moc děkuji a vážím si toho, že to tak někdo pozná a že se ještě o to i 
písemně podělí. Moc děkuji!!!!  
 
Je to opravdu smysluplná akce a nám to vždy pomůže a u nás ve 
škole se fakt na nic nehraje, mám tam lidi s velkým srdcem a vím to 
již dlouho a moc si toho vážím!  
 
Tak moc děkuji               Dáša 
 

Jak jsme (de)montovali kola pro Afriku 
 

Jako dobrovolníci jsme již dělali  všelico. Bourali zdi v připravovaném stacionáři, 
opravovali chodník u speciální školy, natírali  jsme, malovali, montovali nábytek, 
stavěli plot nebo připravovali dřevo. A to vždy s vervou a s vědomím, že naše práce 
pomůže dobré věci. 
A tak byl projekt KOLA PRO AFRIKU ta pravá volba. Pomoci dětem v daleké Gambii, 
kde škola bývá mnoho kilometrů daleko, žlutý školní autobus nejede ani náhodou a 
jízdní kolo je proto pro školáky jediná možnost, jak se ke vzdělání dostat. 
Sešli jsme se toho mrazivého prosincového rána v Koblově uprostřed bývalých kasáren, 
kde má společnost KOLA PRO AFRIKU hlavní sklad. Vyzbrojeni studeným nářadím, 
teplým oblečením a horkým čajem. 
Prohlídka budovy v mnohém připomínala známou českou komedii, jen kachny….., 
kachny…. se změnilo na kola….., kola…… Ale to už přijel kamion, plný zasněžených 
jízdních kol. Všechny sundat, roztřídit na kola, která lze bez oprav poslat do Afrik y, 
kola která lze opravit, a kola která bohužel pro Gambii vhodná nejsou. Fotografie z této 
země nás přesvědčily, že starou Eskou nebo dětským Pionýrem by se tam asi daleko 
nedojelo. 
Železo na hromadu, hliník na jinou, pláště a duše a další součásti na další. Toho dne 
jsme se všichni naučili  demontovat kola rychleji, než servismeni na Tour de France. 
Přiznejme ale, že velkou část naší produkce by už nebylo možné použít. Zvlášť, když 
jsme záhy pochopili, že např. na rychlé sundání starého hlinikového blatníku je nejlepší 
nové ocelové kladivo. Ale nešlo o zachraňování starých rezavých bicyklů. Hromada 
šrotu, kterou jsme vyprodukovali přinese část financí pro zajištění expedice těch 
solidnějších kol ke svým příjemcům – africkým dětem. Těm pak pomůžou k dosažení 
vzdělání. 
Jestli se Vám ve sklepě válí starší použitelné horské nebo trekové kolo, podívejte se na 
stránky www.kolaproafriku.cz . Najdete tam všechny důležité informace včetně těch, 
kde se nachází sběrná místa. A jestli není Vaše staré kolo vhodné? Nevadí, odevzdejte 
ho také! Pravděpodobně se do Afriky  nedostane, ale alespoň pomůže dostat se tam těm 
ostatním.                     

 
    Ivan Pěknica 
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Vánoční příběh 
 Zdravím kolegové, 
Blíží se Vánoce, a já mám pro Vás příběh, který se opravdu stal. Spokojená a šťastná rodina, která se chystá na přípravu Vánoc, normální 
starosti, blíží se konec roku, máma a táta toho mají hodně v práci a děti… ty už se nemůžou dočkat dárků, a vůbec všeho toho mystického co na 
Vánoce prožíváme. 

V téhle rodině už však děti nejsou ty malé 
roztomilé potvůrky k pomazlení, ale skoro 
dospělí lidé, kteří jsou bohužel, myšlením a 
zkušenostmi stále dětmi. Jedno ze tří dětí, chytré 
milé hezké, avšak problémové, ukončilo 
předčasně v srpnu střední školu a začalo si hledat 
práci. Jak to dnes chodí, když už se nějaká práce 
našla, byla jenom na chvíli, a samozřejmě s 
minimálním finančním ohodnocením. A tak si 
zklamané dospělé dítě po několika neúspěších 
sedlo k internetu a co se nevidí, vánoční zázrak, 
na jednom serveru našlo nabídku stálé práce, a 
co navíc, možnost čerpat bezúročnou zálohu na 
mzdu (50 000 Kč), která mu bude postupně 
strhávána až po několika měsících práce ve 
firmě z jeho vydělaných peněz. Dítě - nedítě 
zavolalo na kontaktní číslo, kde mu bylo 
sděleno, že musí zavolat na číslo jiné, a asi už 
tušíte, ten další kontakt začínal číslem 905*** . 
Dítě nedítě neví a nezná problematiku a cenu 
těchto hovorů a tak si bezelstně vypůjčilo telefon 
od své matky,(která má zaměstnanecký tarif O2), 
a na ono číslo zavolal. Už se vidělo, jak domů 
přinese 50 000 Kč a smlouvu na zaměstnání… 
Těch dárků, to uznání od rodiny, ty řeči „Já jsem 
Vám to říkal, že …..Ale ouha!! Na linkách se 
setkal jen s příjemným hlasem, který od něho 
získal osobní údaje, dále mu sdělil, že je pro 

dané zaměstnání ten pravý, a pak mu řekl, že má 
chvíli počkat na schválení. A tak, protože to bylo 
tak lákavé, čekal.  Zatímco hrála hudba, každou 
minutou narůstal účet za telefon o horentní sumu 
…..  Vi ze peněz a práce se vytrácela do 
nenávratna, a nedítěti zůstal jenom pocit 
zklamání, zatím bez uvědomění co se vlastně 
stalo. 
Po 24 hodinách od této události, zatím nic 
netušícímu otci, majiteli všech telefonních účtů 
začal vyzvánět mobilní telefon, s číslem 
začínajícím 800. Asi nějaká reklamní akce, říkal 
si, nebudu to brát. Ale….. Vyzvánění bylo 
neoblomné. A tak tento hovor přijal, a vzápětí už 
věděl, že jsou Vánoce jeho rodiny nenávratně v 
……... Operátor poskytovatele mobilních služeb 
O2 mu sdělil, že během posledních 24 hodin 
bylo provoláno na jednom z jeho mobilních 
rodinných čísel 16 000 Kč, a zda nebylo toto 
číslo ukradeno a zneužito. Nebylo!!! To však 
otec zjistil až po několika minutách hovorů se 
svou rodinou, a ve stavu absolutní deprese a 
bezmocnosti. Co teď? Kdo poradí? Jak se to 
mohlo stát? Kde jsem udělal chybu? Tyto a 
mnoho dalších otázek se honily otci hlavou. 
Volal tedy na operátory, proč ho neupozornili 
dříve? Proč? Jakou dostal odpověď? „M ěl jste si 
„pane“ zablokovat audio textové služby“, vina je 

na vaší straně!! Popřáli bychom Vám ŠŤASTNÉ 
A VESELÉ, ale to se Teď nehodí. Zajisté, vina 
je na jeho straně a služby otec ihned zablokoval, 
ale to že už před rokem chtěl na těchto účtech 
nastavit flexi limit, aby v budoucnu nemusil 
platit zbytečně velké faktury, a bylo mu 
několikrát sděleno, že to nelze udělat, dnes 
nikoho nezajímá. Mnozí z Vás si řeknou, „za 
blbost se platí“, ale jste si stoprocentně jisti, že 
se Vám to nemůže stát? Já doufám, že ne, a 
důvod proč tenhle příběh píšu je ten, aby se už 
nikdo další nemusel s takovou situací potkat. 
Na závěr přeji šťastné a veselé, a pokud budou 
Vaše děti trochu rozverné, vzpomeňte si na tento 
příběh a najednou si uvědomíte, že se vlastně 
máte výborně a skvěle. 
 
P.S. Rodina se rozhodla využít služeb jiného 
operátora… 
 
P.P.S. Jsem si vědom toho, že je mezi námi 
spousta lidí, kteří jsou na tom o Vánocích  ještě 
hůře než výše popsaná rodina… 




