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Pro dobrou věc 
rozhodně 

času nelituju.

ZuZana Chmelařová

Dobrovolnictví  mě 
neskutečně baví a nabíjí.

eliška kolaříková

yhle sympatické mladé 
dámy se poznaly 
až na našem focení 
a na první pohled ne-
mají mnoho společného. 

Starší zuzka bydlí v Praze, má za sebou 
vysokou školu a pracuje v obchodním 
oddělení. Mladší Eliška žije v Prostějově, 
chystá se teprve na maturitu a zatím pře-
mýšlí, čemu by se mohla jednou věnovat. 
Jedno je ale přece jen spojuje. Ve svém 
volném čase nesedí se založenýma ruka-
ma, ale chtějí být nějak prospěšné – jak 
samy říkají – celé společnosti. Obě se 
proto rozhodly pro dobrovolnickou práci. 
„Přináší mi to vnitřní uspokojení. Uvědo-
mila jsem si, že každý neměl tak báječné 
dětství jako já,“ vysvětluje zuzka, proč se 
rozhodla obětovat svůj volný čas a zapojit 
se do programu s názvem „Ve dvou se to 
lépe táhne“ neziskové organizace Lata. 
Stala se takovým dospělým parťákem 
pro kluka z výchovného ústavu, které-
mu jeden, dva víkendy v měsíci vymýšlí 
program a zábavu. Eliška se zase před 
rokem zapojila do programu doučování 
dětí ze sociálně znevýhodněných rodin, 
který organizuje společnost Člověk v tís-
ni. „za začátku jsem myslela, že u toho 
dlouho nevydržím, ale zjistila jsem, že mi 
ta hodina týdně, které se svým ‚žáčkem‘ 
strávím, dodává strašně moc pozitivní 
energie,“ říká studentka gymnázia, která 
jednou chce studovat na vysoké škole 
speciální pedagogiku.
Obě se shodují, že nejlepší odměnou 
za jejich úsilí je nadšený klient. Ani jed-
nu nenapadlo, že by snad měly svého 
úsilí litovat. Jediné, co je trošku mrzí, 
je fakt, že pomoc na dobrovolnické bázi 
se u nás moc nenosí. zuzka si dokonce 
od některých vyslechla, že asi nemá co 
na práci. Jiní se prý zase vymlouvají 
na nedostatek volného času. „Taky 
jsme si musely rozmyslet, jestli si na to 
najdeme čas, protože pak nemůžete 
vycouvat. Ale když člověk chce, čas se 
vždycky vyšetří,“ myslí si zuzka i Eliška.

T

PřiDejte se: Možná i vás by 
nezištná pomoc druhým bavila. Mrkněte 
na clovekvtisni.cz nebo lata.cz.

Obě slečny se 
už rok věnují 
dobrovolnictví, aby 
nezištně pomohly 
jiným dětem či 
mladým lidem.
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