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Začátek školního roku vyvolává vzpomínky
na prožité prázdninové dny spojené s dob-
rodružstvím, poznáním, výlety či novými ka-
marády. Žáci jsou plni očekávání, co nového
a zajímavého jim přinese ten stávající. Ještě
před začátkem prázdnin se konaly na vybra-
ných základních školách mimořádné akce pod
názvem „Globální dobrovolnický program“.
Již potřetí totiž zavítali na Vysočinu dobrovolníci
z Jižní Koreje a společně s dětmi ze ZŠ Benešo-
va, ZŠ Na Kopcích a ZŠ v Okříškách prožili dny
plné radosti, her a překvapení.
Skupina 39 dobrovolníků z Jižní Koreje slože-
ná z vysokoškolských studentů a zaměstnanců
firmy KHNP přijela do České republiky se vzdě-
lávacím programem. Letos své aktivity v rámci
budování dobrých vztahů a navazování přátel-
ství rozšířili i na jižní Moravu.

Co můžete říci o firmě KHNP a s čím jste
přijeli letos na Vysočinu?
Na tyto otázky odpověděl generální
manažer korejského týmu Heo, Dae-Young.
FirmaKHNP (korejská energetická společnost) je

vlastníkem a provozovatelem jaderných elektráren
v Jižní Koreji, mimo jiné spolupracujeme s českým
jaderným průmyslem a lokálními podniky v ČR.
Naše úsilí nesoustřeďujeme jen na oblast ob-

chodu, ale z našich zkušeností víme, jak je dů-
ležitá společenská angažovanost firem. Turisté
z Jižní Koreje navštěvují hodně Prahu, ale Vyso-
činu neznají.
Dobrovolnictví je u nás velice populární

a z rozpočtu naší firmy jde 260 miliónů korun
ročně na podporu různých dobrovolnických
aktivit. Přispívají i samotní zaměstnanci firmy
KHNP. Naše pomoc míří tam, kde je třeba, např.
do Afriky, Vietnamu. Ale tento „Globální dob-
rovolnický program“ je v Evropě zcela unikátní
a jeho smyslem je vzájemně propojit oba náro-
dy prostřednictvím vzdělávacích aktivit vysoko-
školských studentů-dobrovolníků. Právě v nich
vidíme potenciál v předávání našich tradic
a poznávání těch vašich, já tomu říkám „kulturní
výměna“. Rád vidím, že i české děti jsou hravé
a zvídavé a umí projevit radost. Chtěl bych po-
děkovat institucím a všem, kteří se podíleli na
přípravách toho letošního programu, za jejich
vstřícnost a vřelé přijetí, protože bez nich by se
sebelepší nápad neuskutečnil.

Co obnášela příprava a organizace vzájem-
ného setkání nám pověděla koordinátorka
dobrovolnického centra STŘED, z.ú. Třebíč,
Martina Bořecká.
Na tomto programu se organizace STŘED, z.ú.

podílí již třetím rokem. První fáze přípravy byla

Jihokorejští dobrovolníci v Třebíči již potřetí

hodně o e-mailové komunikaci. Pro tento rok
jsme vytipovali základní školy z Třebíče a blíz-
kého okolí. Některé školy realizaci programu
z organizačních důvodů odmítly, nakonec jsme
se domluvili s vedením ZŠ Okříšky, ZŠ Benešova
a ZŠ Na Kopcích z Třebíče. Ředitelům jsme
osobně vysvětlili, jaký je záměr korejské strany,
jaké jsou prostorové a materiální požadavky.
Jejich úkolem bylo pak zařadit do programu
40 žáků ze své školy. Podmínkou bylo, aby
žák uměl komunikovat v angličtině, proto
vybírali žáky z 8. a 9. nebo jazykových tříd.
Protože všechno bylo precizně naplánová-
no, následná realizace již probíhala hladce.
Velikou výhodou bylo, že školy jsou na
realizaci zahraničních programů zvyklé,
např. z projektu EDISON.

Jaký byl program korejských dobrovolníků
v předchozích letech?
První rok byl pro nás nejnáročnější. To jsme

program zajišťovali ve spolupráci s Domovem
bez zámku z Náměště nad Oslavou. Naše Dob-
rovolnické centrum s organizací podobného
programu nemělo žádné zkušenosti. A korejská
strana neměla v té době tady moc kontaktů
a hodně na nás spoléhala. Dobrovolníci, za po-
moci překladatelů, pomáhali po dobu 10-ti dnů

v organizacích pracujících s dětmi, mládeží,
seniory a osobami se zdravotním postižením
v městech Třebíč, Moravské Budějovice, Náměšť
nad Oslavou, Velké Meziříčí a jeho okolí. V rámci
kulturního programu jim předvedli tradiční ko-
rejské zvyky, tance, oděvy a jídla.
Druhý rok jsme se o realizaci programu dělili

s dalšími organizacemi z regionu. Dobrovolníci
se po tři dny opět věnovali seniorům a osobám
se zdravotním postižením. Působili v Domově
pro seniory v Třebíči na Koutkově ulici v Denním
centru Barevný svět. Společně s klienty vyrábě-
li šperkovnice z papíru, vařili tradiční korejská
jídla a klienti si mohli vyzkoušet tradiční
korejský slavnostní oděv „hanbok“. Celá akce
vzbudila velké ohlasy, a to jak u klientů, tak
i pracovníků. Bylo krásné vidět, jak se
povedlo dobrovolníkům roztančit a rozveselit
seniory a hendikepované.

Chystáte spolupráci i pro příští rok?
My budeme velice rádi, když nás příští rok ko-

rejský tým opět požádá o spolupráci. Je to sice
organizačně náročné, ale ty úsměvy, dobrá nála-
da a vděčnost, která z korejských dobrovolníků
přímo srší, za to rozhodně stojí. Tato spolupráce
poskytuje cenný prostor pro upevnění vztahů
s dalšími subjekty v regionu.

Dobrovolnictví je barevné, má mnoho tváří a podob, přináší nová přátelství, poznání a obohacuje náš život.

Podrobné informace týkající se dobrovolnické činnosti najdete na www.kr-vysocina.cz/dobrovolnictvi
nebo na tel. 564 602 844 – Mgr. Irena Hambálková, odbor sociálních věcí KrÚ Kraje Vysočina.
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Dobrovolnictví nezná hranic
„Žijeme z toho, co dostaneme, ale život utváříme tím, co dáváme“ –Winston Churchill

INZERCE

Hra TUHO

Montáž solárního autíčka

Procvičování angličtiny

Tradiční korejský mužský oděv hanbok

Sáček na peníze a záložka

Ukázka taekwonda

Ukázka moderního tance

Jak zvládla ZŠ Na Kopcích v Třebíči „nápor“
korejských dobrovolníků? Na to jsme se zeptali
Vítězslava Bártla, ředitele školy.
Ve středu 26. června škola doslova praskala

ve švech. Měli jsme obavu, zda to všechno or-
ganizačně zvládneme, ale vše dopadlo dobře.
Překvapil mě velký zájem a chuť ze strany žáků
zapojovat se do všech aktivit – od montování
solárního autíčka, soutěží, her až po procvičová-
ní angličtiny, což vnímám jako přidanou hodno-
tu celé této akce.
Já sám jsem ochutnal tradiční korejské sušen-

ky a vyzkoušel tradiční korejský oděv pro muže.
I my jsme připravili pro korejské studenty a jejich
doprovod drobné dárky a pozvali je na třebíčské
jahodové knedlíky, poznamenal s úsměvem Ví-
tězslav Bártl, ředitel školy.

O své zážitky se s námi podělili Lukáš a Eliška.
„Byl to to pro mě super den, vyzkoušel jsem sko-
ro všechno, nejvíc jsem si užil montování solár-
ního autíčka. Hodně mi pomáhala dobrovolnice
Min, s kterou jsem mluvil jen anglicky a taky ji
naučil pár našich slov. Mě vůbec baví potkávat
jiný lidí, poznat jejich kulturu a zajímá mě, jak oni
vidí svět“.
„Já jsem zase vyzkoušela tradiční korejský

oděv hanbok, zahrála si hru tuho, ochutnala ko-
rejské sušenky a hodně mluvila anglicky. Chytlo
mě taky skládání solárního autíčka, s kterým se
mi podařilo dokonce vyhrát“, směje se Eliška.

Jihokorejští studenti přivezli drobné dárky –
fotografie, vějíře, záložky do knih, sáčky na pe-
níze, tradiční sušenky, atd.

Jihokorejští dobrovolníci připravili pro děti zá-
kladních škol nejrůznější aktivity. Školou zněla
korejská hudba, žáci si ve skupinkách zahráli
tradiční korejskou hru „jegi“, vychutnali si ukáz-
ky taekwonda a moderního tance.

Sušenky yakwa

Fotografie


