
V Liberci 11. října 2013 

 

Tisková zpráva 
Dobrovolníci v centru Liberce bavili ukázkami 

své činnosti a lákali mezi sebe novice 

V Liberci se už třetím rokem sešli dobrovolníci z nejrůznějších odvětví, kteří měli za cíl nejen ukázat, 

co dělají, ale také dát impuls případným následovníkům. 

S pestrou škálou dobrovolnických aktivit se v pátek 11. října mohli seznámit návštěvníci Průvodu 

dobrovolníků a doprovodného programu. Organizátoři si dali za cíl jak prezentovat svou činnost, tak 

aktivně zapojit návštěvníky. 

Akce odstartovala ve 14 hodin před obchodním centrem Plaza v ulici 5. května, kde desítky 

dobrovolníků představovaly své organizace, působící v nejrůznějších odvětvích – od zdravotnictví, přes 

kulturu až po ochranu přírody.  

„Nechtěli jsme připravit obyčejnou prezentaci, a proto jsme pro návštěvníky přichystali různé aktivity, 

které souvisejí s dobrovolnickou prací. Například u stanoviště Divizny Liberec, která je městským 

střediskem ekologické výchovy při zoologické zahradě, mohli lidé vyrábět hračky pro opice,“ informoval 

za pořadatele Antonín Ferdan z Liberecké občanské společnosti, o.s. Dobrovolníci z obdobně zaměřené 

společnosti Faunus zase názorně ukazovali, jak vyrobit z hasičské hadice koš na potravu pro tapíry. 

Podle Antonína Ferdana byla celá akce hlavně o tom, aby se dobrovolníci sešli a vzájemně poznali. 

„Také jsme jim samozřejmě chtěli poděkovat za to, co dělají a lidem ukázat, že dobrovolnická činnost 

má smysl,“ konstatoval Antonín Ferdan. 

Dobrovolnictví už si na vlastní kůži vyzkoušel i náměstek primátorky Kamil Jan Svoboda, který dorazil 

jak na zahájení páteční akce, tak na pozdější průvod dobrovolníků centrem města. „Před třemi lety 

jsem na Liberecku pomáhal při povodních. Měl jsem na starosti skupinky dvou set padesáti 

dobrovolníků při společnosti Hand for Help. Byly to tři týdny v kuse a s klidem můžu říct, že nic 

náročnějšího jsem nezažil,“ vzpomíná náměstek primátorky, který jako dobrovolník dodnes 

spolupracuje s Charitou ČR při organizování Tříkrálové sbírky a doprovodných akcí. 

Dobrovolníci se řídí heslem ‚Pomáhat je normální‘, což podle Kamila Jana Svobody platí ve většině 

vyspělých zemí. „To motto je pravdivé, což je jasně vidět v mnoha státech, jejichž vývoj nepřerušila éra 

socialismu. Počet dobrovolníků tam bývá obrovský. Jmenovitě například v Irsku,“ poznamenal 

náměstek primátorky. 

Během celého odpoledne a části večera provázel návštěvníky bohatý doprovodný program, zahrnující 

živou knihovnu, fireshow či hudební vystoupení. Významnou součástí akce byly také informace o 

dobrovolnictví v sousedním Polsku. 
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