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V případě nedoručení zpravodaje v Moravských Budějovicích si ho můžete vyzvednout v Turistickém 
informačním centru, Purcnerova ul. 62, nebo se obraťte na doručovatelku tel: 775 686 678.

Upozorňujeme přispěvatele, že uzávěrka zpravodaje je pravidelně

vždy už 10. den v měsíci!

SUDOKU
o ceny

Vylosovaný výherce získává vstupenku na kon-
cert skupiny Lewis Creaven Band, konaný 20. 5. 
2019 v MKS Beseda.
Správně vyplněné SUDOKU (stačí opsat výsled-
né číslo ve zvýrazněném řádku) se svým kontak-
tem doručte do Turistického informačního cen-
tra v Mor. Budějovicích, Purcnerova 62 (MKS 
Beseda), a to nejpozději do 12 hodin, 15. 5. 2019. 
Vítěze budeme informovat telefonicky.
Výherci z minulého čísla paní Aleně Černé z Ja-
kubova gratulujeme.
Ceny do sudoku věnovala MKS Beseda Morav-
ské Budějovice.
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Kulturní přehled 
MIKROREGIONU

Lukov 
Májový koncert v Lukově
Lukovský pěvecký sbor pod vedením He-
leny Bartesové vás srdečně zve na májový
koncert, který se koná v  neděli 5. května
2019 v 16.00 hodin ve společenském sále
místní fary. Drobné občerstvení je pro
účastníky připraveno.

Mahátma Gándhí prohlásil: „Nejlepší 
způsob, jak najít sám sebe, je ztratit sám 
sebe ve prospěch ostatních.“ Ztratit sám 
sebe ve prospěch ostatních? Jak? JED-
NODUŠE! Stát se dobrovolníkem!

Kdo je to dobrovolník
Dobrovolník je ten, co svůj volný čas 

věnuje ostatním. Ať už jako člen dobro-
volných hasičů, Sokola, skautů či jiného 
spolku nebo „jen“ tím, že chodí pomáhat 
invalidní sousedce s nákupem anebo 
doučuje spolužáka. Každý z nás někdy 
někomu nezištně pomohl, aniž si to uvě-
domil. Co to zkusit vědomě, stát se pánem 
svého volného času a dát mu smysl? Nic 
to nestojí a nás to obohatí.

Dobrovolnické centrum
V Moravských Budějovicích mělo dob-

rovolnictví vždy své místo. A protože 
bylo nezbytné usnadnit ochotným lidem 
přístup k dobrovolnické činnosti, vzniklo 
zde v roce 2003 Dobrovolnické centrum 
STŘED. Dobrovolnické centrum posky-
tuje dobrovolníkům profesionální zázemí 
a snaží se, jejich prostřednictvím, zkva-
litnit služby přijímajících organizací, které 
nabízejí sociální služby a volnočasové ak-
tivity (jde zejména o domovy pro seniory, 
handicapované, kluby pro děti a mládež 
a také program Pět P).

Co dobrovolnictví obnáší
Náplní našich dobrovolníků je být tu pro 

klienta. Dobrovolnické centrum spolupra-
cuje s domovy pro seniory a kluby pro děti 
a mládež, kde se dobrovolník může reali-
zovat. Chodí si povídat se seniory, luštit 
s nimi křížovky, číst jim noviny nebo knihy 
či je vezme na krátkou procházku po par-
ku. Nebo dochází do nízkoprahového klu-
bu eMBéčko, kde pracuje s dětmi, tráví 
s nimi volný čas různými aktivitami.

Martina Bořecká
koordinátorka 
Dobrovolnického 
centra a programu 
Pět P
STŘED, z.ú., 
Husova 189, 
Moravské Budějovice

Tel.: 775 725 659
e-mail: borecka@stred.info
www.stred.info

Kdo může být dobrovolníkem
Dobrovolníkem se může stát osoba 

starší 15 let, která chce ve svém volném 
čase pomáhat a být nápomocna těm, 
kteří ji potřebují a ocení ji.

„Já sama mám zkušenost s dobrovol-
nictvím. Byla jsem zapojena do programu 
Pět P a rok jsem chodila za dvanáctiletou 
Leou, se kterou jsem trávila volný čas. 
Povídaly jsme si, učily se, jezdily na in-
-line bruslích, chodily ven, malovaly, pek-
ly, snažily jsme se vyplnit čas spoustou 
smysluplných aktivit. Také jsem jezdila 
na jednorázové akce STŘEDu, kde jsem 
pomáhala s přípravou stánku a prezenta-
cí dobrovolnictví, což mi pomohlo se roz-
víjet v komunikaci s lidmi a navazování 
nových kontaktů. Jsem ráda, že jsem se 
stala dobrovolníkem, protože jsem se cí-
tila být potřebná. Tato zkušenost pro mě 
byla přínosná také v profesním životě. 
Pokud byste se chtěli i vy stát dobrovol-
níkem, neváhejte mě kontaktovat! Těším 
se na vás a vaši energii, kterou vlijete kli-
entům do žil.“

rodiče dítěte, které bruslí. Každý rodič 
dítěte pojištěného u VZP pojišťovny může 
nárokovat poplatek v celkové výši 500 Kč. 
Částku za ledy za Základní školu TGM 
Moravské Budějovice, Mateřskou školu 
Moravské Budějovice a mateřskou školu 
JABULA (zapojených do projektu) platí 
od září 2018 Město Moravské Budějovice.

Ve středu 19. 9. 2018 se rozběhl na zim-
ním stadionu v Moravských Budějovicích 
první kurz projektu Děti do bruslí. V něm 
až do pátku 23. 11. 2018 bruslilo celkem 
235 dětí, a to z těchto mateřských a zá-
kladních škol:

Základní škola Jaroměřice nad Rokyt-
nou – 56 dětí,

Mateřská škola Moravské Budějovice – 
49 dětí,
Mateřská škola JABULA – 26 dětí,
Základní škola a Mateřská škola Blatni-
ce – 28 dětí,
Mateřská škola Jemnice – 23 dětí,
Základní škola Jemnice – 53 dětí.

Druhá část kurzů začala ve středu 6. 1. 
2019 a závěrečný kurz proběhl v pátek 
29. 3. 2019. V ní bruslilo celkem 190 
dětí, a to z těchto škol:
Základní škola TGM Moravské Budějo-
vice – 89 dětí,
Mateřská škola Jaroměřice nad Rokyt-
nou – 38 dětí,
Mateřská škola JABULA – 22 dětí,
Mateřská škola Moravské Budějovice – 
41 dětí.

Touto cestou děkujeme organizátorům 
kurzů a trenérům, rodičům zúčastněných 
dětí, ředitelům jednotlivých mateřských 
a základních škol a také učitelům těch-
to výchovných zařízení podílejících se 
na projektu jako doprovod dětí na jednot-
livé kurzy. Poděkování patří i městům jako 
zřizovatelům základních a mateřských 
škol, jež se podílela na platbě za ledovou 
plochu pro děti ze škol zřízených těmito 
městy.

Zdeněk Ondřej
Děti do bruslí z.s.
organizátor kurzů bruslení pro školy

Ing. Miroslava Bendová
ZIKOS, příspěvková organizace
provozovatel zimního stadionu

dokončení ze str. 23

Dobrovolnické centrum STŘED

Projekt Děti do bruslí...


