
REGI Base shooting challenge
Střelecké závody KLOKÁNEK

Závody  uskutečnily  na  střelnici  LAZCE  v Olomouci  první  prosincovou  sobotu.
Termín byl  zvolen  tak,  abychom pokud možná  co nejméně narušili  předvánoční  přípravy
v rodinách  našich  příznivců  a  účastníků  závodu.  Stanovení  termínu  předcházel  výběr
konkrétního zařízení Klokánek, protože jsme chtěli, aby byl pokud možno v našem regionu a
naši podporu skutečně potřeboval. Nakonec jsme zvolili zařízení Klokánek Dlouhá Loučka,
který patří k těm menším, je v něm ubytováno cca. 20 dětí ve věku od 4 do 17 let. Zařízení
jsme osobně navštívili a sami jsme se přesvědčili, v jakých podmínkách zde děti žijí.

Rozhodli  jsme  se,  že  startovným  bude  tentokrát  dárek,  určený  některému  z dětí
v zařízení. Účastníci dostali pokyny a náměty, jak má dárek vypadat, ostatní bylo ponecháno
na jejich fantazii. Podmínkou bylo pouze to, že se bude jednat o novou věc a že bude jako
vánoční dárek zabalena. 

Na startu se sešlo cca. 20 střelců a připraveno bylo 5 stage s různými kombinacemi i
početními a nechyběla ani vodní lázeň pro ruce před střelbou … 

Nakonec bylo dárků  mnohem víc než střelců, protože řada lidí přispěla i bez toho, že
by se závodů přímo zúčastnila. Je skutečně velmi potěšující, že se v dnešní době najdou lidé,
kteří umí nesobecky myslet i na to, že spousta dětí nemá to štěstí, aby trávila vánoce spolu se
svou milující  rodinou,  nebo že  bohužel  jsou  rodiny,  které  dětem dárky pořídit  nemůžou.
Určitě  dětem udělaly  velkou radost.  Přímo na místě  si  dárky převzala  zástupkyně  tohoto
zařízení paní Štěpánka Drábková, která také vyhlásila výsledky závodů. 

Jak už to bohužel bývá, naplnilo se  rčení „ za každý dobrý skutek náleží spravedlivá
odplata“ -  tímto bych rád pozdravil všechny narkomany v Praze na Žižkově a popřál jim
krásné svátky a poděkoval jim, že mi den po závodech vykradli auto a odcizili - mimo jiné - i
můj notebook s fotkami ze závodů. Tímto se bohužel omlouvám všem, kterým jsem slíbil
fotky poslat.

Závod byl realizován za velké podpory společností PIVOVAR ZUBR, RWE a dalších.
Partnery  akce  byli  REGI  Base  nadační  fond  a  střelnice  LAZCE Olomouc,  kterým  tímto
vyslovujeme velké poděkování.

Budeme se těšit na setkání  s Vámi i s Vašimi dětmi  

Bc. Aleš Procházka 
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