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Táborníci soutěžili v třídění odpadů
Přebudov - Hotovo, dosoutěženo. Posledním stanovištěm, kam se vypravila odborná komise z projektu Tábory 2010,
byl dětský tábor v jihoplzeňském Přebudově. I tentokrát byla komise zvědavá, jaký program na téma třídění odpadů
si táborové děti se svými vedoucími připravily. A bylo se na co dívat. Soutěžilo se, tancovalo, komisaři shlédli i krátké
scénky o ekologii a třídění odpadů.
Po rozdání pošty se děti rozutekly k sedmi stanovištím, která buď svým názvem nebo samotnými rekvizitami spadala
do sféry ekologie a třídění. Házelo se pet lahví do basketbalového koše, tahala se velryba (kláda) na provaze, při
hodu létajícím talířem se děti nesměly dotknout pařezu, na kterém seděl "zajíček" coby červená miska, nebo lovily
plastové rybičky na čas. Jedním ze stanovišť bylo i třídění odpadu poslepu. "Máme tu plastovou a skleněnou láhev a
zmuchlaný papír. Také tři kyblíky s nápisy sklo, papír a plast. Třídiči zavážeme oči a on musí dopravit každou surovinu
do správné nádoby. Pomáhat mu při tom budou ostatní děti, které ho budou slovně navigovat," vysvětluje jeden z
vedoucích.
Právě na tuto disciplínu se nejvíc těšila třináctiletá Aneta Horová z Libákovic u Přeštic. "Dnešní program se mi moc
líbí. Myslím, že to je pro nás taková motivace, abychom imy třídili odpad. U nás doma ho třídíme normálně,"
ujišťovala a dodala, že se těší i na následující karneval. "Jdu za pandu, která v rámci ekokarnevalu představuje
ohrožený druh zvířete, a moje kamarádka Radka jde za mou potravu - bambus," směje se Aneta.
Ondra Pouska z Horní Břízy, který se pěkně zapotil při tahání velryby, si zase vyrobil kostým, v němž zastupuje
celosvětově diskutovaný problém: "Jdu za ceduli Stop jaderným zbraním. Zepředu to tam mám přímo takhle napsané
a vzadu mám nakreslený znak hippies," popisoval Ondra svou masku.
Po zhruba hodinovém soutěžení na stanovištích nastala dlouho očekávaná chvíle a ekokarneval mohl začít. Kromě
obdivování roztodivných kostýmů a převleků z materiálů, které by se normálně vytřídily do odpadu, jsme byly svědky
i šesti scénických výjevů na téma ekologie.
Každý oddíl si připravil nějaké vystoupení. Například v jedné scénce se skupinka dětí připoutala ke stromu.
Představovaly aktivisty z organizace Greenpeace.
"Vše zakončíme tím, že se všech sedmdesát dětí shromáždí u pěti popelnic, které máme tematicky roztříděné do pěti
kategorií," vysvětluje hlavní vedoucí tábora Václav Horník. "Jedna je na papír, druhá na plast, další na sklo, pak tu
máme jednu na komunální odpad a poslední popelnice zastupuje ekologické problémy," pokračuje. Odborná komise,
jejíž členem je i realizátor projektu Miroslav Bukovjan, to nebude mít s rozhodováním o nejlepší táborový program
asi vůbec jednoduché. Lidé, kteří budou všech pět táborů a jejich programy na téma třídění odpadů hodnotit,
rozhodnou do čtrnácti dnů o vítězi. "V tuto chvíli mám dva horké favority, kteří měli velmi pěkné programy. Budeme
se ale muset rozhodnout společně s ostatními," říká Bukovjan. Vítězný tábor vyhraje táborové doplňky v hodnotě
deset tisíc korun.
Soutěž vyhlásila autorizovaná obalová společnost EKOKOM ve spolupráci s Plzeňským krajem, agenturou Bpress a
Deníkem. Smyslem bylo napomoci nakládání s odpady a jejich třídění na letních dětských táborech.
Všechny přihlášené tábory totiž byly vybaveny pytly na tříděný odpad.

