STONOŽKA SLAVÍ

20 LET SVÉHO TRVÁNÍ

Hnutí Na vlastních nohou - Stonožka oslavuje v tomto roce 20 let své existence. Toto 20.
výročí vzniku Stonožky je ještě podpořeno 10. výročím spolupráce hnutí s Armádou České
republiky. U příležitosti Dne učitelů byli do Prahy pozváni učitelé, někteří ředitelé
stonožkových škol a také několik starostů měst a obcí, kteří hnutí Stonožky ve školách
podporují.
Setkání se uskutečnilo v pátek 26. března v MUZEU POLICIE České republiky v Praze.
Přítomni byli všichni ti, kteří měli a mají se Stonožkou něco společného. Prezidentka hnutí
Běla Gran Jensen přivítala přítomné učitele, zástupce AČR generálmajora ing.Josefa Šíbu,
náměstka ministra vnitra J.Komorouse, plukovníka Petra Milčického, novináře a významné
osoby, které podporovaly Stonožku. Při projevech zaznělo, jak hnutí vzniklo, kam putovala
finanční podpora, kolik pomoci se dostalo především dětem ve válčících zemích, jaké
přístroje byly zakoupeny do dětských nemocnic, kolik sanitek bylo předáno . Hnutí
Stonožka změnilo za dobu svého působení život tisícům dětí. „ Na začátku děti malovaly
vánoční přání s cílem prodat je, učitelé je tím vedou k pomoci jiným dětem, my je prodáváme
a za získané prostředky realizujeme projekty, jako je nákup sanitky pro Prištinu, hlavní
město Kosova,“ vysvětluje tehdy práci Stonožky Běla Jensen. Od té doby uběhlo 10 let a bylo
realizováno díky finančním darům Stonožky mnoho dalších projektů např. na podporu
Dětské psychiatrické léčebny v Opařanech, v afghánské provincii Lógar byly vybaveny školy
materiálem pro výuku, tabulemi, mapami a také sportovním vybavením pro sportovní týmy.
Naše škola v Hnutí Stonožky pracuje již 18 let. Dnes již nemalujeme vánoční pohlednice, ale
tradičně pořádáme Stonožkový týden, který je spojen s výtvarnou činností a akcemi, při
kterých si smysl Stonožky- děti pomáhají dětem – připomínáme a snažíme se v našich
dětech vychovávat silné etické cítění.
Dne 13.. května 2010 proběhnou na stadionu Juliska v Praze oslavy 20. výročí založení
Stonožky a 10. výročí spolupráce Stonožky s Armádou České republiky. Jsou pozváni děti
stonožkových škol, zasportují si na stadionu a svým balíčkem pastelek se zapojí do sbírky „
Letadlo plné pastelek – letadlo plné lásky.“ Pastelky budou dopraveny letecky do Lógaru(
Afghánistán) místním školákům.
Setkání v Praze jsem se osobně zúčastnila a slova uznání za pomoc, za organizaci sbírek pro
Stonožku a za spolupráci s hnutím mě hřála u srdce. V předvečer Dne učitelů zněla tato
upřímná slova obdivu, poděkování a vděčnosti moc dobře. Ráda se o ně podělím se svými
kolegy - učiteli plumlovské základní školy, kteří na našich akcích Stonožky pomáhají a
spolupracují. A také velký dík patří našim dětem a jejich rodičům za práci, podporu a pomoc
při Stonožkovém jarmarku. Vedeme děti, aby nebyly sobecké a aby pochopily, že větší štěstí
než přijímat je dávat. A proto má tato práce na škole hluboký smysl.
Mgr. Dagmar Zapletalová, ředitelka

