Největší zahraniční Češka u nás ve škole
Hnutí Na vlastních nohou je uznávána jako zcela dobrovolná humanitární a mírová organizace, v níž
děti pomáhají jiným dětem. Hnutí bylo založeno roku 1990 Češkou žijící v Norsku paní Bělou Jensen.
V hnutí pracují dnes tisíce dětí a stovky učitelů v českých školách. I na Slovensku, Polsku a v Kanadě
zapustilo Hnutí své kořeny.
Děti malují vánoční přání, získávají finanční prostředky organizováním Stonožkových týdnů, pořádají
sbírky na pomoc nemocným a postiženým dětem v Česku i v jiných zemích světa. Stonožkové hnutí
má své patrony mezi významnými světovými i českými osobnostmi. V jeho činnosti mu velmi
pomáhají Generální štáb Armády ČR, Ministerstvo obrany a velitelé a vojáci mírových sborů AČR.
Práce Běly Jensen a stonožkových dětí a učitelů byla mnohokrát oceněna. Naše škola je ve
stonožkovém hnutí zapojena již 22 let, tedy od jeho založení. Letos žáci a učitelé připravili
Stonožkový týden od 11. 12 do 14.12. Všem návštěvníkům bude nabízena pestrá výtvarná a
rukodělná činnost dětí, učitelů i rodičů na jarmarku, v naší školní cukrárně a různých stáncích. V úterý
proběhne vedle slavnostního zahájení také hudebně dramatický program pro rodiče a veřejnost, kde
se představí mnozí naši žáci. Žáci 9. ročníku uspořádají pro mladší spolužáky ve čtvrtek diskotéku.
Výtěžek z prodeje výrobků, dobrovolné vstupné i výtěžek z diskotéky bude opět odeslán na konto
Stonožky. Naše konkrétní finanční podpora směřuje rovněž na dětské oddělení nemocnice
v Prostějově. Stalo se tak již dvakrát a letos chceme v této formě opět pokračovat.
Dne 13. 12. přivítáme u nás ve škole osobně prezidentku Hnutí paní Bělu Jensen. Navštíví nás již
podruhé a setká se s ní úplně nová generace žáků , kteří se opět pustili do vánočních pohlednic a
výrobků pro Stonožku. Význam její návštěvy podtrhne také výrazný úspěch Běly Jensen v poslední
době. V anketě Českého rozhlasu a České televize u příležitosti Dne české státnosti: Největší
zahraniční Čech roku 2012 zvítězila paní Běla. Bylo krásné pozorovat, kolik lidí zná Stonožku a rádo
pro ni dá hlas. Podle slov paní Běly: „ Není to cena jen pro mou osobu – je i pro všechny stonožkové
žáky a jejich učitele, kteří obětavě pracují pro Hnutí Stonožka. Stonožka nejen že pomohla spoustě
dětí, ale dala také mnoha dětem i dospělým smysl života.“ A my jsme rádi, že mezi takové děti a
učitele patříme.
Přijměte proto upřímné pozvání na naše STONOŽKOVÁNÍ.
Mgr. Dagmar Zapletalová

