
Kola pro Afriku nově ve ŠKODA SPORT PARKU
Obecně prospěšné společnosti Kola pro Afriku se letos podařilo přehoupnout přes hranici 5000

darovaných kol gambijským školákům.  Prvních 200kol poputuje do Gambie i ze sběrného místa v
Plzni Doudlevcích. Sbírka však rozhodně nekončí.

Desetiletá školačka Kaddy Touray dostala kolo v roce 2013.                                                 foto: Martin Homan
Darovaná kola, vhodná pro africký terén, směřují do Gambie, do země, které se společnost Kola pro
Afriku věnuje již čtvrtý rok. Do projektu je v západoafrické zemi zapojeno 52 škol. Darovaná kola se
průběžně  opravují  a  chystají  na  cestu  do  Gambie  ve  Věznici  Heřmanice  a  v centrálním  skladu
společnosti  KPA  v Ostravě  -  Koblově,  kde  společnost  nabízí  pracovní  příležitost  lidem  těžce
uplatnitelným na trhu práce. Pracovní místa vytváří společnost i v Gambii. „V této zemi školíme místní
obyvatele tak, aby každá partnerská škola v projektu měla svého dvorního mechanika. Touto strategií
se  snažíme zajistit  co nejdelší  životnost  darovaných kol  v Gambii,“ říká ředitel  společnosti  Roman
Posolda. Do země společnost vozí také náhradní díly a nářadí. 
„Pomáhat lidem v nouzi není povinnost, ale je volbou člověka. Věříme, že je zároveň přirozeností, je
součástí  jeho dobrého já.  S tímto se v projektu Kola pro Afriku setkáváme od prvních kroků. Díky
otevřeným srdcím vnímavých lidí má nyní mnoho dětí afrických zemí možnost dostávat se snáze ke
vzdělání.“ dodává Roman Posolda  
Společnost Kola pro Afriku funguje díky velkému zájmu a podpoře českých dárců a dobrovolníků, kteří
obsluhují sběrná místa po celé ČR a pořádají benefiční akce. 
Po dočasném pozastavení sběru kol, společnost znovu obnovuje sbírky ve svých sběrných místech po
celé ČR. Své nejbližší sběrné místo si mohou dárci dohledat na interaktivní mapce na novém webu
společnosti www.kolaproafriku.cz 
Sběrných  míst  je  nyní  44  a  další  stále  přibývají.  Naposledy  přibylo  nové  sběrné  místo  v Plzni
Doudlevcích za podpory kameramana Martina Homana, který přímo v Gambii točil dvě reportáže pro
Českou televizi a vypomáhal při několika misích projektu Kola pro Afriku.  



Plzeňský  senátor  a  starosta  Slovan  Lumír  Aschenbrenner  společně  s  kameramanem  Martinem
Homanem při otevření sběrného místa Kol pro Afriku.
„Nedávno volal ředitel projektu Kola pro Afriku a chtěl doporučit místo v Plzni pro zřízení sběrného
místa. Projekt jsem znal z mých cest po Gambii, tak jsem si řekl, že ho budu provozovat sám. Zřízení
bylo až neuvěřitelně jednoduché. Paní Hana Strnadová z UMO2 zareagovala obratem a pan starosta
Aschenbrenner přislíbil podporu při otevření. Na zřízení sběrného místa Kol pro Afriku v Doudlevcích
má totiž zásluhu především UMO2, které poskytlo zdarma rozsáhlé prostory pro uskladnění až 200
darovaných kol.“  popisuje Martin Homan  „Sbírka bude pokračovat nejméně do září letošního roku.
Uvažuji však o prodloužení, protože každý den přiváží dárci  10-15kol.“ dodává Martin Homan    

Ze Šťáhlav dorazili jedni z prvních dárců do sběrného místa v Doudlevcích.
Kde můžete nepotřebná kola odevzdávat:
Půjčovna a servis in-line bruslí
ŠKODA SPORT PARK, Plzeň – Doudlevce
kontaktní osoba: Martin Homan 602252031               Více o projektu najdete na www.kolaproafriku.cz




