
Skauti nasbírali 14 milionů víček
Velkým humanitárně-ekologickým projektem Junáka pro rok 2001 je akce „Od

barevných víček ke koutkům pro děti“, nad níž převzal záštitu ministr životního
prostředí Miloš Kužvart. Od 1. dubna do 30. června sbírali skauti i veřejnost v 40
okresech České republiky uzávěry od PET-lahví, z nichž se po recyklaci stane
stavební materiál (desky, kůly, prkna, sloupy atd). Z toho skauti postaví doplňky na
hřiště pro dětské domovy, ústavy sociální péče apod.

Problémy životního prostředí vnímají všichni členové Junáka takřka bytostně,
vždyť pobyt v přírodě patří k základním kamenům jejich programu. Většina oddílů se nejen u příležitosti Dne
země zapojuje do úklidových brigád, pomáhá při sázení stromků a koná další podobné potřebné práce. 

V možnosti sbírat plastová víčka viděli příležitost vykonat dva velké dobré skutky zároveň. Jednak ukázat
veřejnosti, že použité obaly mají ještě své využití a nemusí skončit na skládce, kde budou dalších mnoho
desítek let poškozovat okolí. Z materiálu, který přetavením nasbíraných víček vznikne, se budou těšit děti v
dětských domovech, ústavech sociální péče či speciálních školách. Tam totiž skauti postaví dětská hřiště.
Malá, nepotřebná víčka budou jako lavičky, ohrádky pískovišť, hrací domečky, zvířátka či třeba minigolf
sloužit dětem. 

Skauti i veřejnost sbírali víčka od PET-lahví, která bylo možno v době od 1. 4. do 30. 6. 2001 sypat do
sběrových kontejnerů umístěných celkem v 41 obchodech po celé republice. Toto sběrné místo, odkud pytle
s víčky průběžně odvážela firma CS Expres, a.s., do centrálního skladu, sloužilo pro celý okres. Do akce se
zapojily i další okresy či skautská střediska, která neměla stálá sběrná místa (např. Neratovice, Jičín,
Tachov, Písek, Most, Kolín a jiní). Všechna víčka, kterých je kolem 14 milionů, nyní poputují do firmy
Transform, a.s., kde z nich vyrobí požadované prvky pro stavbu hřišť. Během září se potřebný materiál
dostane ke skautským skupinám, které mají zájem hřiště vybudovat. Hřiště ve čtrnácti dětských domovech,
ústavech sociální péče či speciálních školách tak budou o něco veselejší a pestřejší, aby si děti mohly dobře
hrát.

Městským či místním úřadům, které by s podobnou akcí chtěli u nich pokračovat, budou určeny materiály
s poznatky a zkušenostmi členů Junáka, kteří se na akci „víčka“ podíleli.

(z tiskové zprávy Junáka)


