
Přehled vybraných týmů 

Brána k druhým 10. ročník 
DĚTI 

Doučování VK  

To jsou Vojta Kosina a Anastázie Blažková z chrudimského 

Gymnázia Josefa Ressela, kteří se rozhodli, že v období uzavřených 

škol pomůžou ostatním studentům. Ve volném čase je začali 

zadarmo doučovat a předávat jim své znalosti z angličtiny, 

matematiky a fyziky. Založili i facebookovou stránku Doučování 

VK. V době pandemie taka pomohli nejen svým spolužákům, ale i 

dalším vrstevníkům a učitelům. 

 

Dobromyslní sedmáci 

Tihle sedmáci ze Základní školy waldorfské v Plzni 

připravili ukázkový den pro děti z mateřské školy Božkov. 

Secvičili divadlo – Červená Karkulka, ke které vymysleli vlastní 

verše. Dále si připravili práci na stanovištích – deskovky, četba, 

tvůrčí dílny. A nakonec se všichni vydali na překážkovou dráhu. 

 

Obejmi čtením 

Pod tímhle pěkným názvem se ukrývá krásný projekt žáků 

základní školy z Kbel. Čtou babičkám a dědečkům z domova 

pro seniory a ještě s nimi o tom pak debatují. Projekt Obejmi 

čtením vznikl v březnu 2021, v čase striktního omezení sociálních 

kontaktů v souvislosti se šířením nákazy nemoci COVID-19. Ale 

vypadá to, že bude pokračovat i nadále. 

 

RAKOvčelaříci  

Členové tohoto kroužku z Rakovníku se jednak sami učí 

pomáhat opylovatelům a jednak zde připravují své akce pro 

veřejnost. Veřejnost zapojují do těchto aktivit natáčením 

informativních videí, besedami na školách, ukázkami včelaření, 

realizací celostátních soutěží. V Rakovníku uspořádali 12 

přednášek, veřejné medobraní, populárně naučný pořad pro 

studenty středních škol, stálou naučnou výstavu v prostorách 

Městské knihovny a mnoho dalších akcí.  



MLÁDEŽ 

Studenti Střední zemědělské školy Čáslav 

Studenti 3. ročníku oboru Veterinářství opakovaně připravili 

zábavný program pro děti z Diáčku Čáslav. To je mateřská škola 

Diakonie pro děti s tělesným a mentálním postižením. Šlo 

zejména o jednoduché aktivity se zvířaty (např. krmení, péči o srst), 

které u dětí vzbudily skutečné nadšení. 

 

Parlamenťáci 

Tito podnikaví členové parlamentu mládeže z Mladé 

Boleslavi ukazují studentům, jaké střední školy v okrese Mladé 

Boleslavi jsou a jaké možnosti studií mají. Na rozdíl od podobných 

„burz“ se obejdou bez dospělých včetně učitelů. Díky tomu se 

zájemci dozvědí nejen spoustu užitečných a praktických informací, 

ale mohou se i ptát na nevšední otázky, které jim bez zbytečných a 

přikrášlených frází studenti odpoví. 

 

 

DOSPĚLÍ 

Daruju krev 

Před dvěma lety založil David Stančík společnost Daruju 

Krev s.r.o., pro pomoc s darováním krve. A dnes má 

spolupracovníky po celé naší zemi. Provozují aplikaci pro dárce 

krve, vzdělávají v oblasti darování na školách a sociálních sítích, 

provozují web pro dárce krve a aktivně se podílí na všem, co je 

spojené s darováním krve. 

 

Děvčata z věznice Nové Sedlo 

Tato děvčata obětavě pomáhala čtyři týdny při odstraňování 

škod způsobených zničující bouří v obci Stebno. Zvláštní je, že k 

ní došlo ve stejný den, kdy tornádo ničilo Jižní Moravu. 


