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Plzeň věnovala vyřazené počítače na výuku dětí v Malém Tibetu na severu Indie URL
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Pětadvacet vyřazených, plně funkčních počítačových sestav věnovala Plzeň na výuku dětí ve vesnici Mulbekh v
takzvaném Malém Tibetu na severu Indie.
Město se tak zapojilo do projektu Česká věda do Malého Tibetu, jenž letos dostaví a vybaví školní budovu s učebnami
fyziky, chemie, biologie a výpočetní techniky. Projekt realizuje nezisková organizace Brontosauři v Himálajích.
Organizace hledá i dobrovolníky, kteří by v létě na místo odjeli předat tamním učitelům své zkušenosti a znalosti v
odborných
orných předmětech, informovala dnes ČTK Eva Kriegerová z plzeňského magistrátu.
„Darování počítačů schválili plzeňští zastupitelé loni v květnu. Hodnota 25 počítačových sestav byla tehdy téměř 90
000 korun,“ uvedl náměstek primátora David Šlouf (ODS). Vyř
Vyřazenou
azenou výpočetní techniku starší šesti let, která je plně
funkční, ale o kterou nemají zájem školy, školní družiny ani veřejnost, by město muselo jinak ekologicky zlikvidovat.
„To nám přišlo velmi neefektivní, neboť pro základní uživatelskou práci budou po
počítače
čítače ještě několik let dostačující.
Kromě toho jsme pokryli i požadavky spojené s distanční výukou na základních školách a tato technika by už neměla v
prostředí města využití,“ řekl Bohuslav Horais z organizace Správa informačních technologií města Plzně.
Plzn

Není to poprvé, co Plzeň darovala vyřazené počítače na humanitární projekty v zahraničí. Například v
roce 2019 poslalo město přes 70 funkčních počítačů, komponenty pro datovou síť, kabely, flash disky a
sluchátka do centra na Rusinga Island na Viktoriině
ně jezeře v západní části Keni pro komunitní centrum
Ostrov Naděje.
Nyní počítače míří na sever Indie. „Budou nově sloužit žákům a studentům ve škole Spring Dales Public School ve
vesnici Mulbekh v Malém Tibetu na severu Indie. Organizace tam dětem umožňu
umožňuje
je získat kvalitní vzdělání a podpořit
komplexní rozvojový plán školy,“ uvedla radní Plzně pro školství Lucie Kantorová (ANO).
Počítače jsou k dopravě přichystány již několik měsíců. Několikrát se ale musel domluvený způsob dopravy zrušit
vzhledem k pandemii covidu-19
19 a muselo se čekat na obnovení letových kapacit, které počítače přepraví za minimální
náklady. Nový ekologický kampus pro 350 dětí pomáhá v oblasti postavit organizace Brontosauři v Himálajích. Škola
se specializovanými třídami se má slavnostn
slavnostně
ě otevřít na přelomu července a srpna. Skupina českých dobrovolníků
tam bude 14 dní vyučovat fyziku, chemii, biologii a IT. Obsah výuky záleží na dobrovolnících, stačí formou projektové
výuky popularizovat libovolné téma, jako například programování robotů
robotů,, science show nebo princip vodní turbíny.
Dobrovolníci se musí přihlásit do konce ledna. Brontosauři v Himálajích podporují rozvoj školy ve vesnici Mulbekh od
roku 2008. Od té doby se zvýšil počet dětí z 80 na 250 a na investice získala organizace 14 milionů
mili
korun včetně darů
od dalajlámy.
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O 3D lékařství, umělcích v bílých pláštích, otevřené mysli, postcovidové péči a o mnohém dalším jsme si povídali
s MUDr. Rodionem Schwarzem, trochu jiným lékařem, než známe z běžné praxe. Působí ve Velkých Přílepech
nedaleko Prahy.
* Jistě jste měl silnou motivaci vystupovat tak náročný obor. Co vás přivedlo k lékařství?
Je to příběh malého chlapce migrantů se zářícíma očima, který přišel do Čech v deseti letech a bez znalosti
jediného českého slova nakonec jako jediný z ročníku vystudoval medicínu. A proč medicínu? Říká se, že
osudové věci si vybírají nás. S medicínou to bylo stejné. A s velkou pokorou a vděčností děkuji každý den za její
volbu vybrat právě mě a možnost šířit dobro dál. Již více než deset let se věnuji praktickému lékařství pro
dospělé, výuce studentů medicíny i mladých lékařů, a zároveň studiu čínské medicíny. Pracoval jsem na
několika humanitárních projektech v Keni a Burundi, v nízkoprahovém Centra Narovinu pro lidi bez
domova a na okraji společnosti, a díky tomu jsem zjistil, že lidský život se neměří jenom jeho délkou.
Díky té trnité cestě, lidem, které jsem na ní potkal, a znalostem, jichž jsem nabyl, jsem se rozhodl, že
stvořím něco výjimečného. Něco, co bude mým přínosem nejen pro lidí, ale, jak říkal Nikola Tesla, pro
lidstvo. Něco, co tady po mě zůstane, i když tu jednou nebudu, a stále bude v mém odkazu žít dál, tedy
konat dobro. Denně se snažím o přesah v mé profesi, díky kterému vznikly takové projekty, jako je post covidová péče s informačním webem postcovidovysyndrom. cz, projekt infuzepomaha.cz, špičková konopná
péče stabla.cz nebo, ve spolupráci s likérkou Landcraft, série medicinálních likérů s blahodárným účinkem na
mužský a ženský organizmus (likéry On a Ona). Zajímavostí likérů je třeba fakt, že ten ženský má, mimo jiné, i
přirozený afrodiziakální vliv na ženský organizmus díky doplňování krve a energie, mužský zase působí
přirozeně na zlepšení potence.
* Splnily se vaše představy a očekávání, nebyl jste zklamán zaběhlým systémem zdravotní péče?
Část svého studia jsem absolvoval v zahraničí, a především díky studiu chirurgie ve švédském Lundu jsem si
uvědomil, že medicínu lze dělat i jinak, než jak je našim medikům prezentováno. Během předatestační přípravy
jsem si sepisoval to nejlepší, co se mi na jednotlivých pracovištích podařilo vidět, absolvovat či naučit. Uvědomil
jsem si, že jedinou možností, jak mohu začít měnit systém, je začít u sebe, a inspirovat tím ostatní. I díky tomu
jsem se ve finále rozhodl založit svou ordinaci, a následně i menší kliniku na zelené louce, kdy již od začátku
byly nastaveny vysoké standardy zdravotní péče, celého systému přístupu k pacientovi, a samozřejmě i interní
systémy. Dnes by se už dalo hovořit, díky léta trvajícímu vypilovávání systému, o franšíze.
* Jistě je pravda, že příčinou mnoha nemocí bývá nesprávný životní styl. Lidé v businessu navíc pod vlivem
okolností nemohou, jak se říká, „ubrat plyn“. Co byste jim poradil?
Prevenci, prevenci a ještě jednou prevenci. Nejlépe individualizovanou a přizpůsobenou každému z nás.
Nevěřím už na pilulky, které slibují zázraky a umí vyléčit vše. Každý z klientů je unikátní. Velký důraz klademe na
věk, pohlaví, stravovací návyky, aktuální zdravotní konstituci, dokonalou analýzu krve a další. Zajít jednou za čas
na infúzi vitamínu C či multivitamínu mi dává mnohem větší smysl, než do sebe denně ládovat různé pilulky.
Máme mnoho klientů, kteří přicházejí s tím, že si uvědomují náročnost své profese a životních okolností, a žádají
o kompletní vyšetření a nastavení vhodné prevence. Díky znalostem západní a východní medicíny jsme schopni
udržovat v kondici i lidi, kteří častokrát již začínají na svém těle i mysli pociťovat určité neduhy, ale z pohledu
západní medicíny jim stále ještě „nic není“. Pro nás je to vždy první signál, že musíme zbystřit. Když se to totiž
projeví na těle, je mnohdy již pozdě. V týmu máme také vystudovanou terapeutku tradiční čínské medicíny s
mnohaletou praxí (jsem také její klientem), za zády máme silnou laboratoř Synlab, která je schopná z krve zjistit
neuvěřitelné věci, a následně nám tak pomoci ve správné diagnostice a léčbě.
* Nabízíte postcovidovou péči. V čem spočívá? A doporučil byste ji manažerům a podnikatelům, lidem, jichž se
vládní opatření proti pandemii dotkla dvojnásob?
Postcovidová péče je sofistikovaný pětitýdenní program, který se vyvinul díky osobní zkušenosti s
postcovidovým syndromem a velkému zájmu ze strany pacientů. Skládá se ze tří základních a několika
doplňkových pilířů léčby. Probíhá tak, že po kompletním prostudování veškerých dostupných vyšetření a
vyloučení ostatních příčin zdravotních obtíží se začíná infúzní terapií bohatou na vitamíny a minerály. A proč
infúzní? Především proto, že lidé po prodělaném covid-19 mají slabší zažívání a nedokážou potřebné nutrienty
do těla vstřebat. Navíc vysoké dávky vitamínu C podané do žíly mají i vědecky prokázaný terapeutický efekt
(zmírnění únavy, zbystření mysli apod.). Druhý pilíř tvoří tradiční čínská medicína, kdy je pacientovi na základě
hodinového pohovoru a vyšetření sestavena individuální terapie skládající se z bylinných odvarů, akupunktury a
dietních doporučení.

Třetí pilíř tvoří full spektrum CBD kapky vlastní výroby, které, především díky optimálnímu poměru jednotlivých
kanabinoidů, přirozeným způsobem zlepšují kvalitu spánku, relaxují psychiku, působí imunomodulačně a působí
protizánětlivě. Více informací se čtenáři mohou dozvědět na www.postcovidovysyndrom.cz.
* Věnujete se celostní medicíně. Jak ji chápete a praktikujete vy, čím si vás získala?
Uvedu na příkladu. Přestavte si, že se denně setkáváte s množstvím různých problémů a na každý se díváte
jenom z jednoho úhlu pohledu. A pak, díky studiu jiného systému diagnostiky a léčby, zjistíte, že lze na tentýž
problém pohlédnout i z jiné strany, a začíná se vám skládat 3D obraz. Je to neuvěřitelné! Z pocitu „něco mi tady
chybí“ najednou přijde uvědomění „jo, takhle to je!“ Jsem již přesvědčen, že opravdová medicína – to je umění. A
nejlepší lékaři historie, to byli lidé umělci, lidé s otevřenou myslí, neuvěřitelnou zvědavostí, chutí riskovat a jít
proti proudu, i když to nebylo populární. Lidé, kterým primárně šlo o prospěch pacienta, a ne o poplacávání po
rameni. Vždyť když něco funguje a nemáme zatím vědecké metody jak to změřit, ještě neznamená, že je to
špatně. Mnohé objevy či metody léčby byly popsané a oficiálně uznané až mnoho let poté, co byly v praxi
použity.
* Někteří kolegové vás mohou nařknout ze šarlatánství, když využíváte léčebné postupy, které jste se na fakultě
neučil. Vyzkoušel jste vše na sobě nebo svých nejbližších, abyste měl praktické a důvěryhodné zkušenosti?
Můj velký učitel a skvělý lékař MUDr. Jozef Lucký na jedné ze svých přednášek řekl, že pokud se člověk chce
stát skutečně dobrým lékařem nebo terapeutem, měl by okusit nemoc na sobě a také projít léčbou. Teprve pak
se dokáže přiblížit dokonalosti ve svém oboru. V minulosti jsem prošel nemalými zdravotními obtížemi, a díky
kombinaci více léčebných směrů se mi podařilo postupně uzdravit. Uvědomění si, že lékař má primárně
zachovat otevřenost mysli, je klíčové. Pokud zjistíme, že postupy léčby, které fungují a přinášejí profit pro
pacienta, jsou prezentovány jako „alternativní“, tak to nic nemění na primární podstatě věci. Vždy má především
jít o blaho pacienta a snahu o zachování jeho zdraví. Opakovaně jsem se setkal ze strany svých kolegů s
kritikou. Mnohé postupy, které v léčebném procesu používám, jsou na západě (i východě) běžné. Přesto se
najdou jedinci, a mnohdy i kolegové lékaři, kteří, při absolutní absenci povědomí o dané problematice, si
přivlastňují právo vyjadřovat se k nim. A mnohdy jde o patovou situaci, protože nejsou otevření dialogu a chybí
jim chuť se o dané problematice dozvědět více.
* Patříte k propagátorům konopí v prevenci a terapii. Nejde jen o jakousi módní záležitost, která po čase zase
zmizí?
Konopí je tu s námi již tisíce let. Je pravda, že v posledních letech se zneužívá jako rekreační droga. Skutečností
zůstává, že již staří Číňané, kteří jej nazývali má, zkoumali jeho využití v léčebných postupech a integrovali do
sofistikovaného systému farmakologie klasické čínské medicíny. Celá ta konopná cesta pro mě byla a je velmi
poučná, dobrodružná a vzrušující. Během studia medicíny byla fytoterapie přednášejícími farmakology
dehonestována, o konopí či endokanabinoidním systému se neučilo vůbec. Jeho význam a potenciál jsem
objevil teprve nedávno, a to díky, paradoxně, nelékaři – propagátorovi konopí u nás – Jiřímu Stablovi. I přes
validní vědecké studie ani mnozí atestovaní lékaři povšechně nemají tušení, že nějaký endokanabinoidní systém
existuje. U mnohých mých kolegů přetrvává i nechuť se při zmínce o konopí cokoliv dozvědět, nedej bože
integrovat konopí a výrobky z něj do léčebného procesu. V tuto chvíli vyvíjím snahu o osvětu odborné i laické
veřejnosti. Netvrdím, jako mnozí, že jde o panaceum. Jen chci, aby přestalo být tabuizováno a byla možnost jej
předepisovat pro pacienty, u kterých má smysl jeho nasazení. Bohužel ze strany SUKLu praktický lékař není
dosti vzdělaný na to, aby mu tato možnost byla umožněná, i přesto, že o něm vím více než odborníci, kterým to
umožněno je. Cesta je to dlouhá a trnitá, ale pokud má snaha povede k tomu, že tím jednou budeme
zachraňovat lidské životy, mírnit lidská utrpení, vidím v ní velký smysl.
* Cítíte se také manažerem nebo podnikatelem v trochu specifické oblasti péče o zdraví? Lákalo by vás
vybudovat velké zdravotnické zařízení, kde byste využil všechny teoretické a praktické poznatky a mohl pomáhat
více lidem? Narážím i na to, že momentálně jsou vaše kapacity vyčerpány a registrace nových pacientů je
pozastavena, respektive odložena na pozdější termín.
Určitě, bez toho to nejde. Vedení kliniky, byť i malé, vyžaduje určitý kus manažerských schopností. V tuto chvíli
jsme již na limitu svých kapacitních a personálních možností a musím se přiznat, že vzhledem k velkému zájmu
ze strany pacientů by mě vybudování většího zdravotnického zařízení lákalo. Mít vše pod jednou střechou, kde
by se propojila západní medicína s medicínou východní, implementovala léčba pomocí konopí, infúzí a další
postupy (mám v hlavě ještě spoustu nápadů), by mne přitahovala nejvíce. V tuto chvíli však chybí seriózní
investor, a hlavně kolegové lékaři a další zdravotnický personál, který by byl naladěný na stejnou vlnu. Již nyní
na naši kliniku jezdí lidé z celé republiky. Tím, že se zabýváme již skoro rok léčbou postcovidového syndromu,
infúzní terapií a kombinací západní a východní medicíny, máme velkou úspěšnost léčby, a díky referencím
spokojených klientů o možnosti rozšíření uvažujeme téměř denně.
hodně spokojených vyléčených pacientů a splnění snů popřál Pavel Kačer
Foto popis: MUDr. Rodion Schwarz
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Klub Rádia Junior: Zakladatelka Centra Narovinu Simona Heřtusová v Klubu Rádia Junior URL
talk.youradio.cz | 19.04.2022 | Vydavatel: Active Rádio, a.s.
Poslechněte si podcast Centrum Narovinu se už 20 let věnuje adopci na dálku v Keni a stará se tam hlavně o
vzdělávání dětí.
Na co si nejraději hrají děti v Keni? Moderuje Jana Rychterová. Další zajímavé rozhovory najdete na webu Rádia
Junior.
Popis podcastu
Oblíbená sekce všech zvídavých dětí. Nejen pohádky do ouška.

Divadelní setkání Tvůrčí Afrika aneb Všichni jsme Afričani URL
mistnikultura.cz | 02.05.2022 | Vydavatel: mistnikultura.cz
PRAHA-BRNO-HRADEC KRÁLOVÉ-PLZEŇ: Letošní, již osmnáctý ročník (nejen) divadelních setkání Tvůrčí
Afrika aneb Všichni jsme Afričani organizátoři odstartovali 26. a 27. dubna Poctou Jeanu Rouchovi. Na
divadelníky z Afriky, Karibiku i Evropy se příznivci "tvůrčí Afriky" mohou těšit od 19. do 24. května v Praze, Brně,
Hradci Králové a Plzni.
"Festival, který dlouhodobě podporují Státní fond kultury a Hlavní město Praha, zahájíme v Knihovně Václava
Havla divadelním představením Havlovy Audience v podání herců Jos Repertory Theatre, kteří k nám zavítají z
Nigérie. Poté odehrají ještě jedno představení v plzeňské Moving Station. Nesmírně se těšíme, protože o
pozvání této unikátní inscenace usilujeme už z doby před pandemií. Nevzdali jsme to a věříme, že tentokrát vše
klapne. Tenhle soubor je totiž výjimečný také tím, že se v nigerijském Josu specializuje na českou dramaturgii.
Kromě Havla najdeme v jejich repertoáru také Erbenovu Kytici nebo Cimrmanovo Dobytí Severního pólu a
Čapkovo RUR," uvedla dramaturgyně festivalu Lucie Němečková.
Samozřejmě ani letos nemůžou chybět na festivalu autoři z Martiniku. Véronique Kanor je již renomovaná
dramatička, filmová dokumentaristka a šampiónka pict dub poetry, která vystupovala třeba s rapperem Abd Al
Malikem. Její poetickou a zároveň řezavou hru Moře bylo nebi komplicem přeložila do češtiny Kateřina Neveu.
Ve scénickém čtení ji uvede režisér Akram Staněk. Druhým hostem z Martiniku je Ali Babar Kenjah. Sociolog,
rastafarián, básník. Historická hra Samuel aneb Noc svobodných čerpající z povstání otroků na Martiniku před
zrušením otroctví, je jeho dramatickým debutem. Hru přeložili Matylda a Michal Lázňovští, režie se ujal Filip Jan
Zvolský.
Ti z vás, kdo si oblíbili "panafrickou slavnost Benso se můžou těšit i letos. Proběhne tentokrát v prostoru
Starého purkrabství na Vyšehradě, tedy trochu v jiném hávu a s charitativním pozadím, ale rozhodně
nebude chybět africká hudba, tanec a stánky s občerstvením, řemeslnými výrobky, mír a pohoda. A to
vše ve spolupráci s Centrem Narovinu, s nímž společně oslavíme 20 let jejich záslužného projektu
Adopce na dálku.
"Květnový program pak vyvrcholí ve Francouzském institutu, kde přivítáme slavného francouzského herce,
režiséra a divadelního ředitele, Grega Germaina. Setkání s ním si určitě nenechají ujít fanynky a fanoušci seriálu
Médecins de nuit i amerického herce Willa Smithe, jemuž Greg propůjčil svůj hlas. Rozhodně Greg Germain je
výrazná osobnost, která osloví filmaře i divadelníky. Pochází z Guadeloupu a patří mezi první herce tmavé pleti,
kteří se proslavili ve francouzské televizi. Vynikající filmový i divadelní herec vede se svou ženou, producentkou
Marie-Pierre Bousquet, v Avignonu známé divadlo zaměřené na afo-karibskou dramaturgii, Kaple ztělesněného
slova. Toto divadlo výrazně ovlivnilo vznik i našeho festivalu v roce 2001. V Praze představí Greg Germain dvě
své filmové realizace divadelních inscenacích Říkají ti Venuše a Bintou. V první z nich guadeloupská tanečnice a
choreografka Chantal Loial vzdá poctu ženě, které říkali Hotentotská Venuše. Bintou je pak hrou současného
francouzsko-ivorijského dramatika Koffiho Kwahulé, jejíž děj nás zavede do poeticky-krutého světa jednoho
velkoměstského předměstí i třináctileté nezkrotné hrdinky Bintou. A na úplný závěr se s Gregem Germainem
vydáme na Cestu do paměti. V zhruba hodinovém pořadu bude Greg vyprávět nejen o své kariéře, ale také číst
z děl autorů, kteří ho na jeho životní dráze ovlivnili, jako např. Patrick Chamoiseau, Edouard Glissant, Derek
Walcott, Edmond Rostand, Victor Hugo…" přiblížila Lucie Němečková.
18. ročník festivalu Tvůrčí Afrika však v květnu nekončí. V červnu pokračuje návštěvou skvělých pouličních
loutkářů z Pobřeží slonoviny. Ivoire Marionnettes přivezou z Abidžanu svoji inscenaci Modrá koule a vystoupí s
ní nejprve 11. 6. v Plzni v rámci Skupovy Plzně a posléze 12. 6. v Praze u příležitosti Světa knihy.

V Praze bude
Africký
festival!
Centrum
Narovinu slaví
20 let pomoci
dětem v Keni Givt

Deset osobností, které adoptovaly děti
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Na celém světě je nespočet dětí, které se ocitly ve složité životní situaci. Přišly dílem osudu o své rodiče nebo
se jejich rodina potýká s takovou chudobou, že jim nemohou být zabezpečeny ani základní životní potřeby,
natož pak slušné vzdělání. Naštěstí se najdou lidé, kteří mají srdce na správném místě a dětem v tíživé životní
situaci rádi pomohou. I řada českých celebrit se zapojila do adopce na dálku, kdy svého svěřence finančně
podporují, či je přímo přijaly za své.
Anna Julie Slováčková
Ačkoli zatím vlastní děti nemá, rozhodla se usnadnit život africkému chlapečkovi. „Věřím, že mu to pomáhá,
a je to to nejmenší, co mohu udělat. Kéž by to udělali všichni a svět by byl asi krásnější. I když se jedná o
finanční podporu na dálku, doufám, že jednou toho svého chlapečka budu moct vidět naživo a obejmout ho.
Moc děkuju, že můžu takto pomáhat a mít dítko, i když jsem zatím sama bezdětná,“ svěřila se zpěvačka.
Barbora Munzarová
Dcera Jany Hlaváčové a Luďka Munzara má z prvního manželství s Jiřím Dvořákem dceru Aničku. V druhém
manželství s hercem Martinem se rozhodla zlepšit život chlapečkovi z Keni. Trnavským ale další dítě
nepočala, a tak „S každým dopisem od mého adoptovaného chlapce, který prosperuje, roste, je zdravý, a tím
pádem může zažívat trochu toho běžného životního štěstí, které my u nás všichni pokládáme za samozřejmou
věc, s každým jeho děkovným řádkem se mi po celé duši vždy rozleje dobrý pocit a plně jasné přesvědčení, že
alespoň malinko pomoci může každý z nás,“ řekla Munzarová k projektu AdopceAfrika.cz.
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Škola na Střekově chce adoptovat dítě z Keni
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Do humanitárního projektu spočívajícího v adopci dítěte z Keni se chce zapojit ZŠ a MŠ Nová na Střekově. Projekt
zprostředkovává chudým dětem z africké Keni přístup ke vzdělání.
„Naše škola bude pravidelně informována o tom, jak si dítě ve výuce vede, žáci si s ním mohou dopisovat nebo se
spojit online s třídou, kterou navštěvuje, a podobně. Partnerem naší školy by bylo Centrum Narovinu, které tento
projekt zastřešuje. Na pokrytí školného, učebních pomůcek a povinnou školní uniformu je třeba na rok vybrat
přibližně osm tisíc korun," uvedl ředitel školy Martin Kolský. „Sešel jsem se školním parlamentem a zástupce tříd
o svém záměru informoval. Do projektu bych rád zapojil žáky 5. až 9. tříd. Stačilo by, aby každá třída vybrala kolem
sedmi stokorun,“ dodal.
Zdroj: https://ustecky.denik.cz/zpravy_region/skola-na-usteckem-strekove-chce-adoptovat-dite-z-keni-a-umoznitmu-vzdelani-2022.html
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Na podzim roku 1978 byl položen základní kámen, který se dnes nachází v šatně 1. stupně. Otevření školy
proběhlo 1. 9. 1981. Ve dvou budovách se tehdy učilo 597 žáků. Prvním ředitelem v nové škole se stal Miroslav
Svoboda se dvěma zástupkyněmi – Růženou Soukupovou a Marií Seberovou. Vyučovalo se tehdy v 19 třídách
1.–8. ročníku. Celkový počet učitelů byl 26. Čerstvě po otevření proběhla na škole inspekce. Celkový počet

inspekcí za 40 let byl asi 11. V únoru v roce 1993 škola obdržela právní subjektivitu. Stalo se tak uprostřed
školní roku, což je z dnešního pohledu téměř neuvěřitelný čin, s kterým se muselo vedení školy poprat.
Největší počet žáků ve čtyřicetileté historii bylo 688 v roce 1987–88 a pak zase klesal až k dnešnímu číslu 400
žáků. V průběhu času se také měnily počty tříd. Začalo se na 19 v 1.–8. ročnících, nejvíce tříd bylo 26 v 1991–
1994. Dnes máme 19 tříd 1.–9. ročníku. Sloučení obou stupňů do nové budovy v roce 2010 bylo dalším
mezníkem naší základní školy. 2012 došlo k zateplení budovy a zajímavou informací je, že cena za zateplení
byla shodná jako cena výstavby celé budovy v roce 1981.
Za 40 let se na pozicích ředitelů vystřídalo mnoho kolegů. Po panu Miroslavu Svobodovi se funkce chopila paní
Lenka Štěpánková, dále pak paní Eva Sýkorová, Jaroslav Šiman a Petr Horálek. Ve vedení školy pomáhali
zástupci ředitele – Růžena Soukupová, Marie Seberová, Dana Benešová, Jiří Kadlec, Marie Pincová, Jaroslav
Šiman, Lenka Slabyhoudková, Dana Míková, Lumír Vozábal, Jana Fistrová a Andrea Nováková.
V období čtyř desítek let prošlo základní školou asi 2 880 žáků, 243 pedagogů a 60 provozních zaměstnanců.
Anna Mastná, Bohumila Lejsková, František Pěsta, Ivana Morongová, Ivo Jánský, Ivo Vicena, Karel Mazanec,
Karel Střeleček, Libuše Vicenová, Ludmila Macháčková, Marie Seberová, Marta Votýpková, Milan Mík, Miloš
Vácha, Miroslav Svoboda, Pavel Křovina, Lenka Štěpánková, a Růžena Soukupová jsou kolegové, které už
nemůžeme potkat, a tak na ně alespoň vzpomeňme.
Zaběhnutý školní cvrkot občas přeruší nevšední a výjimečné události. Kupříkladu jsme připravili dvě oslavy
výročí – 20 let v roce 2001, 35. výročí v roce 2016. Současná oslava 40 let byla posunutá z důvodu pandemie.
18. června 2001 u nás byl na návštěvě bývalý kolega, a v té době ministr školství, Eduard Zeman. Senátor
Tomáš Jirsa byl další vzácnou návštěvou na naší škole, besedoval s devátými ročníky. Čtyřikrát se během
výuky stalo, že byla nahlášena bomba, nikdy se nic neprokázalo a žáci se mohli navrátit do lavic.
Významným krokem v historii školy byl počin adopce na dálku, která začala roku 2006 a skončila
loňským školním rokem. Během tohoto období jsme podporovali chlapce z Keni, kterému jsme díky
sbírkám od rodičů zabezpečili střední a vyšší odborné vzdělání. Peter je dnes samostatný, podniká a živí
sestry a bratry.
Školní časopis Volaráček se začal vydávat od září 1992, šéfredaktorem a duší časopisu je Lenka
Slabyhoudková, která učí žáky redaktorskému řemeslu. S Volaráčkem se pravidelně zúčastňuje krajských a
celostátních soutěží školních časopisů, a to s vynikajícími výsledky.
Běžnou rutinu školního roku zpestřují akce, na které se všichni těšíme a které se stávají oblíbenou tradicí.
Pravidelně vždy před Vánocemi a Velikonocemi žáci měří své výkony s pedagogy ve florbalu a basketbalu.
Memoriál Milana Míka se též zapsal do kalendáře sportovních akcí v lehké atletice. Na volarském náměstí jsme
dvakrát tančili čtverylku u příležitostí mezinárodního dne oslavujícího tento tanec. Při adventu zpívají
pedagogové se žáky koledy. Ve škole byl založen učitelský sbor, který vystupuje při významných dnech školy.
Na cambridgeské zkoušky, na které se naši žáci každý rok připravují a úspěšně je skládají, navazují zahraniční
zájezdy do Anglie.
Nelze vypsat všechny akce, které naše škola připravila, absolvovala, tudíž bych rád uvedl jen krátký výčet:
oslavy Dne učitelů, plesy SRPDŠ, loučení devátých ročníků, výlety učitelů a zaměstnanců, soutěže, olympiády,
žákovský parlament, Jihočeský zvonek, fotografická soutěž, Dny životního prostředí, Den Země, atd.
40 let je dlouhá doba na to, abychom si uvědomili, co všechno bylo vykonáno v takovém oboru, jakým je
vzdělávání a výchova dětí. Dnešní škola je úplně jiná než v roce 1981, jiné je vybavení, jiní jsou žáci, jiní rodiče,
jiné možnosti výuky a výchovy, ale co stále zůstává, je pedagog, který se s těmito změnami musí vyrovnat.
Proto patří poděkování všem učitelům a zaměstnancům za úsilí, které vydávali a vydávají v této nelehké úloze.
Další poděkování patří rodičům, že pomáhali a pomáhají svým dětem ve školních letech. Nesmíme zapomenout
na zřizovatele, který vždy podporoval a podporuje naší základní školu.
Do minimálně dalších 40 let bych chtěl popřát základní škole mnoho spokojených žáků a rodičů, pedagogům a
zaměstnancům pevné nervy a hodně zdraví.
Za vedení školy
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Ladislav Kopecký bude vyprávět o svém výstupu na Kilimandžáro, návštěvě Keni, Tanzánie a Zanzibaru a
cestě, která vedla až k "adopci na dálku", pomáhající africkým dětem získat vzdělání.
Navštívíme Nairobi, Národní park Mt. Kenya, Jezero Nakuru, Národní park Massai Mara, Tanzanii, Arusha,
Kilimandžáro a Zanzibar.
JAMBO AFRIKO!
Jsou země, kde se cítíte o něco víc doma než někde
jinde. Přivinou vás teple a bezelstně, trochu neomaleně,
drsně, ale upřímně a přátelsky, možná trochu dotěrně,
ale bez přetvářky a deodorantů. Taková byla Keňa,
Tanzanie i Zanzibar. Člověčí a zvířecí pach jsou tady
smíchány jako před tisíci lety. Kontinent voní deštným
pralesem a tlejícím dřevem, eukalypty a piniemi, věčně
zvířeným prachem a horkým pískem, tropickým ovocem
a kořením a všechny ty hvězdy na nočním nebi se nám,
lidem opačné polokoule, zdají být jasnější a blíž než
doma. Všechno tam je doopravdy. Taková je pro mě
Afrika. Do Afriky se můžu kdykoliv vrátit a vím, že mě
nezklame. Nikde jinde život nerozdává tak marnotratně
a nikde jinde není smrt tak nenasytná jako tady.
Polovina masajských dětí umírá hlady a úspěšnost
porodnosti se tím příliš neliší od úmrtnosti mláďat ve
světě zvířecím. Životní koloběh má bohatství a
okázalost gejzíru. Život tryská ze země a uvadá náhle a
dá se říct bez povšimnutí a sentimentu. Mluvím nejenom
o životě rostlin a zvířat. Týká se to i života lidí. Životní
rovnice je tady přímá a nekompromisní. Žijí tady přírodní
lidé, kteří stále ještě považují rostliny a zvířata za
stvoření sobě rovná, za své pozemské příbuzenstvo.
Když kvůli obživě loví a zabíjejí, neopomenou vzdát
zvířatům úctu, která jim patří…
V krásné obrázkové knize „Něžní predátoři“, kterou jsem
listoval v Arushe, autor obhajuje krutost zabíjení a
vyzvedává ty lepší, dá se říct „lidské“ vlastnosti zvířat.
Péči o mláďata a rodinu, férovost boje, rovnost šancí na
přežití, diktát rovnováhy v přírodě i v živočišné
společnosti. Jsou tyhle vlastnosti opravdu ryze lidské?
Ne právě spravedlivě jsme si zvykli označovat za zvířecí
a živočišné a s patřičným odstupem všechno, co je spontánní, neskryté, přírodní, zjevné a přímočaré. Zabíjení,
které si osvojili lidé a dovedli je do značné dokonalosti a dokonce elegance, má styl, je kulantní, je mnohdy
skryté a ani příliš nepobuřuje tím, že ho otupeni televizí a jinými vymoženostmi už ani nevnímáme. Krev, to
lidské znamení, není příliš vidět. Přál bych si, aby jednou všechny dětské výlety směřovaly do Afriky, nejenom
proto, aby ukázaly, co je život a smrt, aby nechaly poznat všechna ta zvířata a stromy a rostliny, ale hlavně
proto, aby každý odmalička věděl, čeho všeho je jenom maličkou součástí, malinkým kouskem a k čemu bez
jakékoliv zpupnosti a nadřízenosti patří. Aby si více než kdekoliv jinde uvědomil, že člověk je jenom jedním z 1
750 000 dosud poznaných druhů živých tvorů a všelijaké havěti, která na Zemi žije. Aby pocítil přání jít nahoru
do hor a kopců a zkusil se uskrovnit, poznal pokoru a to, co je v životě podstatné. Aby zkusil pár dní spoluužívat
s lidskými bytostmi jiné rasy a jiného civilizačního obrazce, aby se zeptal, jestli to, co nazýváme civilizací,
mnohdy není jenom nálepka a cena, kterou platíme za své pohodlí a krátkozrakost.
Afrika, to není exotická, nafoukaná podívaná pro fyzicky a mentálně přetučnělé občany tzv. vyspělých národů.
Afrika je veliký kus planety, kde ještě žije bůh jménem příroda. Je to kus planety, kde nenajdeme monumenty,
chrámy a katedrály, které vešly do dějin. S výjimkou Egypta a jeho posmrtné panovnické monumentality
nenajdeme v Africe téměř žádné památky, jako by si příroda řekla, že jediným monumentem tady zůstane ona
sama. Známe pohádky, ve kterých se zakleté zvíře promění v člověka díky lásce. Stále čekáme na pohádku, ve
které díky lásce porozumíme zvířatům, přírodě, a konec konců taky sami sobě. Než tu pohádku někdo vymyslí,
napíše a vzkřísí k životu, pojeďme do Afriky.
z knihyLadislava Kopeckého „PUTOVÁNÍ ČTYŘMI KONTINENTY ZA 80 DNÍ“
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Na celém světě je nespočet dětí, které se ocitly ve složité životní situaci. Přišly dílem osudu o své rodiče nebo
se jejich rodina potýká s takovou chudobou, že jim nemohou být zabezpečeny ani základní životní potřeby,
natož pak slušné vzdělání. Naštěstí se najdou lidé, kteří mají srdce na správném místě a dětem v tíživé životní
situaci rádi pomohou. I řada českých celebrit se zapojila do adopce na dálku, kdy svého svěřence finančně
podporují, či je přímo přijaly za své.
Anna Julie Slováčková
Ačkoli zatím vlastní děti nemá, rozhodla se usnadnit život africkému chlapečkovi. „Věřím, že mu to pomáhá, a je
to to nejmenší, co mohu udělat. Kéž by to udělali všichni a svět by byl asi krásnější. I když se jedná o finanční
podporu na dálku, doufám, že jednou toho svého chlapečka budu moct vidět naživo a obejmout ho. Moc děkuju,
že můžu takto pomáhat a mít dítko, i když jsem zatím sama bezdětná,“ svěřila se zpěvačka.
Barbora Munzarová
Dcera Jany Hlaváčové a Luďka Munzara má z prvního manželství s Jiřím Dvořákem dceru Aničku. V druhém
manželství s hercem Martinem se rozhodla zlepšit život chlapečkovi z Keni. Trnavským ale další dítě nepočala,
a tak „S každým dopisem od mého adoptovaného chlapce, který prosperuje, roste, je zdravý, a tím pádem může
zažívat trochu toho běžného životního štěstí, které my u nás všichni pokládáme za samozřejmou věc, s každým
jeho děkovným řádkem se mi po celé duši vždy rozleje dobrý pocit a plně jasné přesvědčení, že alespoň
malinko pomoci může každý z nás,“ řekla Munzarová k projektu AdopceAfrika.cz.

