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SPOLEČNĚ TÁHNEME ZA JEDEN PROVAZ UŽ JEDNU DEKÁDU
Propojují studenty gymnázia a širokou veřejnost se znevýhodněnými spoluobčany.
Vymýšlejí programy pro seniory, sociálně vyloučené děti, mentálně nebo tělesně
handicapované dospělé i děti z České Třebové. Pořádají benefiční akce a sbírky. Řeč
je o unikátním spolku Za jeden provaz. Jeho činnost přibližuje předsedkyně Anna
Borková.
Kam sahá historie spolku Za jeden provaz?
K iniciativě bývalých studentek Gymnázia Česká Třebová, Zuzany Vondrové (Kupkové) a Kateřiny Smrčkové, paní učitelce Ivaně Pecháčkové a roku 2008. Tehdy začala silná spolupráce
s Týdenním stacionářem. Pro jeho klienty se
začala pořádat řada workshopů, včetně sportovního dne v areálu gymnázia. O rok později
byl první ročník benefičního plesu a založilo se
občanské sdružení. Spolupráce pokračovala
s Domovem pro seniory, Nízkoprahovým centrem Naděje v Borku a znovu se stacionářem.
S ním je spolupráce nejrozšířenější. Ale také
jsme pomáhali jednotlivcům, např. slečnám
Javůrkovým, letos Verunce s maminkou a Romaně Fricové.

rukou. Jeho skládání taky ukazuje, jak pomáháme a propojujeme jednotlivé organizace
a sociální skupiny. Na plese nebude chybět bohatá tombola, půlnoční překvapení, fotokoutek, tradiční kapela Koplahoband. Oslavíme
tam i 10 let našeho fungování. Snažíme se, aby
tam byli i ti, kterým výtěžek z plesu věnujeme.
Klienti stacionáře chodí pravidelně. Letos by
tam s námi měla být Romana Fricová, které
chceme pomoc získat peníze na nový invalidní
vozík.

jednotlivci – těžce mentálně postižené Verunce,
která bydlí s maminkou v Kozlově. Jedna kasička je v květinářství v Nádražní ulici, s dalšími
dvěma jsme chodili na letní akce pro veřejnost.
Setkali jsme se u toho se spoustou kladných reakcí, což nás těší. Asi se nepodaří zafinancovat
celou koupelnu, protože to bychom potřebovali okolo 150 tis. korun, ale třetinu snad získáme.
Použijeme ji na přeměnu vany na bezbariérový
sprchový kout. Ten usnadní mamince i Verunce
koupání. Nedokážu říct, kolik máme vybráno,
protože pokladničky se smí otevřít a spočítat
až po ukončení sbírky. Ale pokud se rozhodnete
poslat peníze na účet č. 2201450111/2010, nenechávejte to prosím na poslední chvíli.

Jak vaše aktivity ovlivňuje letošní 10. výročí?
Navštívili jsme postupně všechny organizace,
se kterými jsme kdy spolupracovali, takže jaro
bylo velmi akční. V Domově pro seniory jsme
měli větší akci v kapli a druhý den jsme chodili
po pokojích. V Týdenním stacionáři jsme se sešli i s dobrovolníky z italského Agrate Brianza,
kteří dělají něco podobného jako my. To bylo
velmi příjemné setkání. V Naději jsme pořádali
dětský den, opékali jsme buřty a spojili jsme to
s čarodějnicemi. Dětský den jsme slavili i ve stacionáři, kde jsme předávali věci, které se koupily
z výtěžku loňského podzimního plesu. A rozjeli
jsme veřejnou sbírku, která ještě pár dní běží.
Na podzim nás ještě čeká Benefiční notování,
ples a výstava.
Finanční sbírku organizujete poprvé, jak
jste se k tomu dostali?
Oslovil nás Marek Trejtnar, organizátor Streetball Cupu, který si přál přidat ke sportování benefici. Nakonec z toho vzešla sbírka a pomoc

Sbírka Za jeden provaz pro Verunku končí
6. října na Benefičním notování.
Bude to opravdu poslední možnost přispět. Benefiční notování je takový předskokan našeho
plesu. Začali jsme s tím v roce 2015. Pravidelně tam vystupuje orchestr Základní umělecké
školy pod vedením pana Špičáka. Letos jsme
pozvali i soubor Studánka z Anenské Studánky.
Je to takové příjemné odpoledne v Národním
domě spojené s hudbou pro veřejnost. Přijďte.
Začínáme v 17 hodin.
V listopadu zahájíte plesovou sezonu
ve městě svým Podzimním benefičním
plesem. Prozraďte čtenářům více podrobností.
Ples se bude konat 3. listopadu v Národním
domě. Rezervace vstupenek přes naše webové
stránky http://zajedenprovaz.cz/ začíná 1. října. Lístky se vyzvedávají v květinářství Kaktus
(Nádražní ul.). Dříve jsme ples ladili do barev,
pak byl hudební, filmový a cestovatelský ples.
Letos pracujeme s motivem puzzle. Líbí se nám
myšlenka, že na složení puzzle je potřeba více

Na konci roku ještě plánujete výstavu
v městské knihovně. Co na ní bude k vidění?
Chceme ukázat, jak jsme celých 10 let pracovali. Myslím si, že toho není málo. Vernisáž pro
veřejnost se uskuteční 7. prosince v 18 hodin.
Určitě bude i nějaký hudební doprovod. Výstava potrvá až do konce ledna a co bude dál
v příštím roce, je zatím ve hvězdách, musíme
zvládnout ten letošní.
Kdo vlastně organizuje všechny události,
rukodělné a výtvarné workshopy, hudební odpoledne?
Je nás osm, kteří se spolku věnujeme ve svém
volném čase. Z toho tři jsou studenti gymnázia. Což je hodně důležité, protože se neztratilo spojení se školou a můžeme oslovovat další
studenty. Současní studenti mají nové nápady,
koukají na věci úplně jinak. Mezi některými členy je věkový rozdíl i deset let. Rádi bychom více
zapojili širší veřejnost a získali další dobrovolníky. Pokud má někdo zájem, tak ať se ozve. Získá zkušenost, dobrý pocit, větší smysl života…
Může se dostat do institucí, kam veřejnost většinou moc nepřijde, což je škoda. Třeba jim to
tzv. otevře oči a zjistí, jak ty služby fungují, že ti
lidé jsou tam taky lidé. Když mi nějaký student
řekne, že je rád, že tam byl, že o tom vůbec nevěděl, tak to je pro mě velká satisfakce. Letošní
rok je pro nás náročný, ale když někomu pomůžeme, setkáme se s ním a on poděkuje… Navíc
mnohdy ani pro druhou stranu není jednoduché nabízenou pomoc přijmout.
Vy ji přijímáte, abyste ji mohli dávat dál…
Ano, děkuji všem, kteří přispívají. Kulturnímu
centru, že jsme mohli chodit na akce, které přes
prázdniny pořádalo. Všem sponzorům, kteří
nám dávají ceny do tomboly. Musím poděkovat všem, kteří nás podporují. Včetně města
Česká Třebová, gymnázia a našich rodin, které
pro naši činnost mají pochopení. Zuzko, Magdo, Filipe, Pavlo, Pavlíno, Tomáši, Honzo, děkuji,
že do toho jdeme všichni společně a táhneme
za jeden provaz.
Za rozhovor děkuje redaktorka Hana Sychrová.
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