
Cena Bronislavy Müllerové

B. Aktivita „Experiment svoboda“

Přihlašuji do soutěže aktivity skupiny studentů třídy 4.B Gymnázia ve Frýdlantě nad 
Ostravicí. 
Hlavní organizátorkou a vedoucí aktivit je Klára Putalová, kolem které se vytvořila 
skupinka studentů – Petra Javorková, Jiří Mrkva, Marie Tomášková, Magdaléna Satinská 
a Simona Legerská, kteří společně vymýšleli a organizovali aktivity, do nichž zapojili 
celou třídu.

Studenti se seznámili v prvním ročníku gymnázia, tedy v roce 2006. Hned před 
Vánoci sami nacvičili a předvedli divadelní představení pohádky „Sněhurka“, do kterého 
zapojili velkou část třídy. Tím přispěli k posílení třídního kolektivu a soudržnosti celé 
školy. 

Pohádku taky předvedli dětem v Dětském domově na Čeladné na Mikuláše v roce 
2007.

Největší jejich aktivitou bylo zorganizování Vánočního jarmarku v 2008. Zapojila 
se téměř celá třída. Studenti ve svém volném čase vyráběli vánoční ozdoby, adventní 
věnce, pekli perníčky, jiní ze třídy připravili kulturní vystoupení a druzí občerstvení na 
Vánoční jarmark. V průběhu jarmarku v prostorách školy promítali vlastní prezentaci o 
utrpení dětí v Africe a potřebě jim pomoci. Studenti pozvali rodiče a veřejnost a prodávali 
vlastní výrobky. Vydělali 33.710,-Kč, z nichž 29.710,-Kč zaslali do Unicef na očkování 
dětí v Africe a za 4.000,-Kč nakoupili stolní hry a hračky pro děti v Klokánku v Dolním 
Benešově. Zároveň na škole uspořádali sbírku oblečení pro děti v Klokánku a věci jim 
odvezli. Studenti nezapomněli ani na seniory z Domova důchodců ve Frýdlantě n.O. a 
odnesli jim některé výrobky z jarmarku na vyzdobení pokojů.

Ve školním  roce 2009-2010 jsou již studenti v maturitním ročníku, přesto před 
Vánoci opět uspořádali charitativní akci, do které zapojili spolužáky. Dvakrát prodávali o 
přestávce doma upečené pečivo na svačinu spolužákům celé školy i vyučujícím. Předtím 
o akci informovali spolužáky školy ve školním rozhlase a na plakátech.Vydělali asi 
2.400,-Kč, za které opět nakoupili hry a knihy do Klokánku, se kterým spolupracují a kam 
si jezdí s dětmi hrát.

Kromě těchto charitativních aktivit Klára Putalová pracuje s dětmi jako vedoucí 
tanečního kroužku při Středisku volného času Klíč ve Frýdku-Místku. Děti trénuje, jezdí 
s nimi na soutěže, připravuje s dětmi předtančení na plesech v okrese Frýdek-Místek a 
připravuje letní tábory. V roce 2009 připravila choreografii tanečního vystoupení 
spolužáků na školním plese. V budoucnu by se chtěla orientovat na speciální pedagogiku.



Petra Javorková a Simona Legerská pracují od roku 2008 jako dobrovolnice ve 
Sdružení Klubko při Dobrovolnickém centru Adra ve Frýdku-Místku. Petra Javorková se 
v létě 2009 zúčastnila jako dobrovolnice práce s dětmi na Ukrajině.

Myslím, že studenti těmito svými aktivitami přispívají ke zlepšení mezilidských 
vztahů, taky ke zlepšení mezigeneračního soužití, pomáhají opuštěným nebo nemocným 
dětem a taky dokážou zapojit spolužáky do kulturních podniků a charitativních činností.
Tyto aktivity se hodnotí v rámci „Experimentu svoboda“, proto přihlašuji uvedenou 
skupinu spolužáků třídy 4.B Gymnázia ve Frýdlantě nad Ostravicí do soutěže o Cenu 
Bronislavy Mullerové.

Jako jejich třídní profesorka osobně dosvědčuji jejich aktivity a čestně prohlašuji, že jsem 
popsalala aktivity svých studentů pravdivě. 

Soňa Macurová
Třídní profesorka 4.B
nám.TGM 1260
739 11 Frýdlant n.O.

Ve Frýdlantě n.O. 29.1.2010

Přílohy: 
Přihláška
Fotokopie vyúčtování dobročinného vánočního jarmarku
Poděkování z Unicefu ČR
Poděkování z Klokánku
Potvrzení pro Kláru Putalovou o práci při Středisku volného času
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