hombre mundo 2018
Z celého Česka k nám v sobotu 19. května zavítalo na třicet mladičkých
dobrovolníků, kteří zde pomáhali celé odpoledne. Vzhledem k téměř nulové účasti
místních se realizovaly jen čtyři brigády: natírání plotu na fotbalovém hřišti, úklid
vnitřní Vinoře, úklid vnější Vinoře s oborou a zahradnické práce na komunitní
zahradě Pastvina. Smolovi šli uklízet po vlastní ose a velký dík jim za to.
Práce se ve dvaačtyřiceti lidech udělalo hodně (naplánováno bylo dvakrát tolik),
nachytali spoustu klíšťat, odnesli si pár škrábanců, zabahněné boty od vyndavání
koberců z potoka u hřiště v Podskalí. Vrátily se nám zmazané, upocené, ale
spokojené děti. Je myslím dobré věci pojmenovat a tím i narovnat: nezištně pracovali
pro nás a uklízeli nepořádek u nás doma, po nás: plasty, sklo, papír, televize,
koberce, hadice... celkem klasický mobiliář. Pročpak to, když máme tolik košů a
kontejnerů a sběrný dvůr za humny, se už po deseti letech neptám. Trochu jsem se
styděla, ač uklízíme pravidelně a ničemu se už moc nedivím... a mnoho let jsem
jezdila dobrovolničit s Lega ambiente a dělala to samé... a dobrovolničím stále jako
blbec, když je potřeba.
Jim patří mé upřímné poděkování za obětavost, přítomnost a nasazení, stejně tak i
koordinátorům skupin za vlídnost a průvodcovství, centru Mariapoli za zastřešení
akce v jejich prostorách a přípravu malého pohoštění, MČ za nákup občerstvení,
úklidového materiálu a pamětní listy, všem Kocourovým (zvláště tomu nejmenšímu) a
Aničce za reprezentaci a koordinaci akce za naše mladé, Pastvině, kterou všichni
chtěli vidět a byli z ní unešení, že je a jaká je, panu starostovi za veškerou péči a
děkovný dopis, který všem věnoval. Vážím si těch, kteří opravdu nemohli a předem
se omluvili.
Dětem se dostalo i milého pohlazení, když je místní paní za dobré skutky během
úklidu pozvala na zmrzlinu. My jsme byli rádi, že jsme s takovými nadějnými človíčky
mohli pobýt a že to byly opravdu dobré tři hodiny v krásné, lepší společnosti.
Tak ať je nás prosím příště Vinořáků alespoň většina.
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