ÚVOD

O

byvatelé Dobré Vody se rozhodli
svépomocí zvelebit tři veřejná místa ve
vesnici, kde žijí. Zapojili se proto
s projektem Společně v Dobré Vodě do
programu Nadace VIA „Pomáháme lidem
zlepšovat místo, kde žijí“. Uspěli. Skrze Nadaci
VIA získali od Nadace České spořitelny
200 000 Kč na uskutečnění svých snů.
S pomocí těchto peněz chtějí nyní společně
upravit prostranství před panelovým domem,
který obývá asi osmdesátičlenná romská
komunita, místo u studny v centru vesnice
i místo v blízkosti křižovatky u křížku na okraji
Dobré Vody.
Budoucí podobu míst vymyslí společně dospělí
i děti na veřejných plánovacích setkáních.
S vytvořením konkrétního projektu jim pomůže
architektka a konzultantka z Nadace VIA. A pak
už se budou moci začít přeměňovat jednotlivá
místa vlastníma rukama při mnohých brigádách.
Ty budou probíhat od jara až do podzimu.
V říjnu 2009 se všechna místa slavnostně
otevřou veřejnosti k užívání.

Ale kdo se pak bude starat o jednotlivá místa?
Obyvatelé Dobré Vody? Ano! Ale nebudou na to
sami. Pomáhat jim budou i prapodivní skřítci,
kteří se zrodili díky fantazii místních dětí a stali
se patrony jednotlivých míst. To oni budou místa
chránit v noci nebo když budou padat trakaře.
Pojďte se s nimi seznámit.
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2. Prostor u kamenné studny

1. Prostor před panelovým domem

3. Prostor u smírčího křížku na okraji obce

Klára Berkyová (7 let)

Vlastík Olah (7 let)

SKŘÍTEK
STROMÍK BYDLÍ
U KŘÍŽKU

TRPASLÍČEK
BUBU

T

enhle skřítek umí
létat, má totiž na
zádech malá křídla. Létá ale pomalu jako
motýl. Stromík měří 34 centimetrů, má trochu
vousy, nosí modré kalhoty, oranžovou mikinu –
v ní má dírky na křídla, hnědé boty a na hlavě
má oblíbenou oranžovou měkkou špičatou
čepici. Kůži má trochu hnědou a trochu bílou.
Když se blíží nepřítel (ten, kdo chce na místě,
které Stromík chrání, něco ničit), udělá se
neviditelným a nějakým zvukem nepřítele odradí
(třeba zakuká jako kukačka). K jídlu má
nejraději listy. Nesnáší, když mu někdo na místě
něco bourá a ničí, když spí. Rád pozoruje, co
lidi dělají a má rád, když si lidé pomáhají. Dům
ve stromě si vybral proto, že ho zaujali lidé
okolo. Když se lidé v Dobré Vodě objevili, chtěl
jim začít nějak pomáhat.

T

rpaslíček měří asi
dvacet centimetrů
a umí potichu kouzlit
(umí kouzlením jen pomáhat), má totiž
kouzelnou hůlku – větvičku. Je hodný a je hodně
podobný dítěti. Na hlavě má velkou čepici
s lístečkem a taky rád nosí své oblíbené
oblečení: modré triko a hnědé kalhoty. Narodil se
ze žaludu ve stromě. K jídlu má nejraději
lístečky. V zimě často spí a nemá rád, když děti
zlobí. Jeho kamarády jsou ptáčci, kteří kolem
stromu a na strom létají – datel, kos a vrabci. Na
tenhle strom si také věší ozdobičky. Uvnitř
v puklině stromu má domov: světlo, židli, stůl,
ledničku (tam má maso), kamna, koupelnu,
televizi a postýlku, do truhly schovává poklad
(hvězdičky, zlato a stříbro). Také má svou
zahrádku, kde si pěstuje houby na smaženici.
Malí koníci mu pomáhají přivážet různé věci,
třeba kostičky na ohrádku. Má taky svoje tajné
doupě, aby měl kam jít, kdyby mu zničili
dům. Má rád švestky
a reklamy.

Eliška Dunčeková
(7 let)

HODŇÁČEK

J

ednou vyšel z lesa
před paneláček malý
andílek. Před
panelákem uviděl malého
pejska, jak naříká, že nemá domov. Andílek
vzlétl vzhůru a říká: „Já Ti pomohu! Budu se
o tebe starat a budu tě vychovávat!“
„Děkuji ti“, řekl pejsek „jsi moc hodný!“
Anděl si pejska odvedl domů. „Odpočiň si,
uvařím ti čaj
s medem.“
A pejsek zůstal
u anděla velmi
dlouho.
Potom se stalo
to, že anděla
potkala kočka.
„Anděli, pomoz
mi, jsem
opuštěná
a hladová,“
žádala ho.

„Pojď, bydlím s jedním pejskem, budu vás
vychovávat společně.“
Anděl šel s kočičkou a odvedl si ji domů, kde ji
udělal čaj s medem.
Po nějakém čase si anděl řekl, že se půjde
podívat, jestli zase nějaké zvíře od něj
nepotřebuje pomoct. Po chvíli uviděl králíčka:
„Neznám svou maminku a nemám kde být,
pomoz mi, prosím!“
„Oh! To je moc smutné!“ řekl anděl a pozval
králíčka k sobě domů.
Všechna zvířátka se seznámila a stali se z nich
kamarádi na život a na smrt.
A jednou se stalo to, že anděl musel odejít do
nebe a aby kamarádi mohli zůstat navždy
spolu, stalo se z nich jedno zvíře, které mělo
tělo králičí, čumák kočičí a uši psí.
Jednou odpoledne ale vzniklo takové
překvapení: pejsek byl zase pejsek, kočka byla
kočka a králík byl zase králík. V noci se vždy
zase stávali jedním zvířetem a chránili spolu
celý panelák.
A tento příběh končí a jestli neumřeli, tak tam
žijí dodnes.

Terezka Dunčeková
(10 let)

Roman Berky (11 let)

VÍLA POMOCNICE

VÍLA VODNICE

C

hodíme se dívat ke
studni a pokoušíme
se zjistit, co vlastně
dělá. Tahle víla má dlouhé
blonďaté vlasy pod kolena. Také nosí trochu
potrhané šaty, které mají fialovo-žluto-červenou
barvu s modrozelenými puntíky. V obličeji je
krásná. Oči nemá zelené ani modré, ale tmavě
hnědé. Děje se jí jedna taková zvláštnost: když
vstoupí do vody, její nohy se promění v ploutev,
když je na suchu, má znovu jakoby lidské nohy.
Má v sobě kouzelnou sílu, rukama vládne ohni
– umí ho rozdělat jen tak a taky umí rukama
cokoliv zmrazit. Když přišli
obyvatelé Dobré Vody, ukryla se,
aby ji nikdy neviděli, a proto o ní
skoro nikdo neví. Je strašně
hodná, pomáhá zvířatům v okolí,
hledá jim potravu, léčí je. Jestli
umí léčit i lidi zatím nevíme.

V

íla pomocnice je
velká asi půl metru,
takže je vlastně
docela malá. Je vidět jen v
noci, protože její kouzelné
šaty září fialově ve tmě. Navíc tyhle šaty umí být
suché, i když se namočí do vody. Mluví lidskou
řečí. Objevila se tu tak, že se jedna studna
otevřela a z ní vyšla tahle víla a přešla do té
druhé studny. Víla má lidský obličej a vlasy jako
Terezka, akorát krátké po ramena. Její kouzlem
se může zvedat
voda, vytvořit
oheň a bublina
z vody. Má totiž
kouzelné ruce. Je
pomocnice,
protože pomáhá
Českému
západu.

Monika Kolenová
(7 let)

Kristýnka Kolenová
(12 let)

SKŘÍTEK
ŽALUĎÁK

MNOHOZVÍŘE
KULIHRÁŠEK

S

nohozvíře je menší
než pes. Kdysi ho
vykouzlila kočka (která snědla
kouzelnou mrkev), aby všechna zvířata měla
svého kamaráda. Čumák má z kočky, uši ze
psa, ocas kočičí a packy králičí. Kulihrášek
neumí mluvit lidskou řečí, umí jazyk kočičí. Bydlí
ve sklepě – v pelíšku má chlupatou deku. Žere
kosti, slupky, zelí, mrkev a mlíko. V noci je
aktivní: hledá potravu, kouše gumy a hraje si.
Umí svou kouzelnou mocí proměňovat věci
a zvířata a tím chce pomáhat. Rád spí a když
spí, tak je neviditelný. Lidí se nebojí, ale kouká
se na ně z díry, takže se s nimi moc nepotká. Je
moc rád, když mu lidi dávají jídlo, zpívají a hrají
a nemá rád, když děti křičí a chodí mu domů.

křítek spí ve své
puklině v dubu (to je
jeho domek) v houpací síti. Má za tou
puklinou vchod a pak schody. Neumí si uvařit,
takže si jídlo sbírá venku listy, větvičky, někdy
i mrkev a teď v zimě jí i sníh. Umí létat a rád se
dívá skrz okno ke Kolenům na televizi –
nejraději má pohádky a kouzelnou školku. Ven
chodí v noci a tam si hraje s panenkou
a míčkem a moc rád dělá čumákem koule ze
sněhu. Má totiž černý kočičí čumáček a taky
hnědé packy. Nosí kalhoty, svetr, boty a klobouk
na hlavě s mašlí a peřím. Po těle je dost
chlupatej. Cucá si prsty a umí kouzlit. Rád si
kreslí pastelkami.

M

Magdalénka a Nelinka
Hubáčkovy (6 a 4 let)

VÍLA ZE STUDNY

T

ajemná víla bydlí
v Dobré Vodě na
návsi ve studni,
kterou hlídá. Studna je
však starobylá a zchátralá, a tak víla přemýšlí,
jak by si své království zvelebila. Pozve si
pomocníky z okolí a vyčistí společně její vodní
království, pak opraví prostranní kameny
a natřou víko jejího obydlí. Nakonec se víla
rozhodne, že na střeše svého království udělá
krásnou pumpu,
aby si všichni,
kteří jí pomáhali,
ale i ti, kteří se
jen tak zastaví
u jejího domečku,
mohli kdykoliv
načepovat vodu.

Občanské sdružení Český západ
Občanské sdružení Český západ působí
v romské komunitě v Dobré Vodě u Toužimi.
Zde nabízí nebo zprostředkovává zaměstnání,
pořádá vzdělávací a rekvalifikační programy,
organizuje volnočasové aktivity pro děti
i dospělé, zajišťuje individuální doučování dětí,
poskytuje sociální služby a zapojuje občany do
veřejného života. Mezi největší úspěchy
sdružení patří výrazné snížení nezaměstnanosti
v Dobré Vodě. Principem práce Českého
západu již od roku 2002 je, že nedělá práci za
druhé, ale snaží se o podporu samotných členů
komunity takovým způsobem, aby naopak
dokázali své osobní i společné problémy řešit
vlastními silami a postupně uměli brát své životy
do vlastních rukou.
Kontakt:
Český západ o.s.
Dobrá Voda 8, 364 01 Toužim
www.cesky-zapad.cz
tel., fax: (+420) 353 391 132
mobil: (+420) 602 663 585
e-mail: info@cesky-zapad.cz český západ o.s.

Společně v Dobré Vodě
zlepšujeme místo, kde žijeme
Projekt byl finančně
podpořen Nadací
České spořitelny
skrze Nadaci VIA.

Bankovní spojení
český západ o.s.

číslo účtu: 0803288319/0800 Česká
spořitelna a.s., pobočka Toužim

Český západ o.s., Dobrá Voda 8, 364 01 Toužim,
tel.: (+420) 353 391 132, mobil: (+420) 602 663 585,
e-mail: info@cesky-zapad.cz, www.cesky-zapad.cz

