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  GAMENIGHT – IV. Mistrovství Olomouce ve stolním šestiboji 

konané 10. 11. 2015 od 20.00 do 23.59 h na Moravské vysoké škole v Olomouci 

 

 

Fundraisingovou akci s názvem Gamenight - Mistrovství Olomouce ve stolním šestiboji 

uspořádali dne 10. listopadu 2015 opět dobrovolníci Maendelea a další studenti – zejména 

z Katedry rozvojových studií z Univerzity Palackého, ale také studenti z Moravské vysoké školy. 

Letos se konal již počtvrté a troufáme si říct, že se jednalo o nejpovedenější ročník. Místo činu herního 

večera bylo již druhým rokem v krásných prostorech Moravské vysoké školy. Prostory nejen naplňují, 

ale zároveň překonávají všechny naše potřeby. 

 

Akce se celkem zúčastnilo přibližně 170 lidí, z toho 114 hráčů a dále fanoušci a kamarádi 

soutěžících, přednášející, pořadatelé a pomocníci, z velké většiny vysokoškolští studenti a absolventi. 

Moc nás těší, že si tato akce zachovává své dobré jméno a věříme, že tento rok jsme ho ještě o něco 

vylepšili.  

Gamenight se každoročně koná na podporu neziskové organizace Maendeleo, která podporuje 

drobné farmářky a farmáře v Tanzanii pomocí vzdělávání a účelových neziskových mikropůjček. 

Výtěžek z Gamenightu 2015, který jde celý na činnost Maendelea v Tanzanii, je 23 010,- Kč! Z výdělku 

jsme opravdu nadšení, ze všech ročníků je nejvyšší. Jsme rádi, že i díky této částce budeme snad 

v dalším roce moci podpořit všechny zapojené farmáře tak, jak jsme to v Tanzanii naplánovali.  
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Program večera byl tentokrát různorodější než obvykle. Kromě tradičních her se večer skládal 

i z dalších aktivit. Již od 18.00 hodin totiž začínal doprovodný program Pestré barvy Afriky, který jsme 

mohli uskutečnit především díky projektu Katedry rozvojových studií, jenž je v rámci Evropského roku 

pro rozvoj financován Českou rozvojovou agenturou. 

Součástí Pestrých barev Afriky byly dvě přednášky, jeden kreativní workshop a výstava 

fotografií z Tanzanie a Zambie pořízených našimi českými i tanzanskými dobrovolníky. 

Mezi přednášejícími byla jako první Barbara Hudcová, která letos strávila na tanzanském venkově 

dva měsíce. Vyprávěla o svých zkušenostech, zážitcích, o životě v Tanzanii jak ho zažila, ale také o práci 

Maendelea a třeba o tom, jak tam letos spoluzakládala odbornou knihovničku pro farmáře.  

 



Závěrečná zpráva z fundraisingové akce Maendeleo GAMENIGHT na podporu farmářů v Tanzanii 

4 
 

Jako druhý přednášející přijal naše pozvání Pavel Dacko, který strávil v afrických zemích tři roky 

na misích Lékařů bez hranic, v jedné z nejtransparentnějších organizací poskytující humanitární pomoc 

na světě. Pracoval například v Demokratické republice Kongo, v Keni nebo v Čadu. Přišel se mimo jiné 

podělit o svůj pohled na věc, kdy hranice mezi humanitární pomocí a rozvojovou spoluprací může být 

tenčí, než by se dalo čekat a že jsou chvíle, kdy je třeba tyto dvě pomoci v krizových oblastech propojit, 

aby obě fungovaly správně. Přednášek se zúčastnilo celkem na 35 posluchačů. 

 

 

 

 Mimo přednášky bylo možné v průběhu celého večera navštívit workshop, kde si každý mohl 

vyrobit peněženku na cesty a zrecyklovat tak vlastní výrobou tetrapaky od mléka či džusu. 

Druhou volbou byly korále z papírových novin po vzoru, jak je známe z Tanzanie. Kdo má raději kulturu, 

mohl si prohlédnout vystavené fotografie z cest. 
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V hlavním programu od 20.00 hodin se začalo hrát pět základních her Gamenight: 

Člověče, nezlob se; město, jméno, zvíře, rostlina, věc; piškvorky; skákání gumy a pexeso.  

 

 

 

 

 

Vítězové svých skupin se pak utkali ve finálové čáře. Jednotlivá herní stanoviště jsou vždy plná 

soustředění, maximálního nasazení, a soutěžící rozhodně nic nenechávají náhodě.  Výhra není 

nikomu dána bez boje. Letošní účast byla navíc opravdu mezinárodní – kromě Čechů a Slováků si totiž 

v rámci malého překvapení přijel zahrát i indonéský ochránce zvířat Rudi, kterého známe 

z České koalice pro ochranu biodiverzity (Maendeleo je jejím členem) a jenž byl zrovna za svými kolegy 

na pracovní cestě v České republice.   
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Razíme, že základem dobré akce je také dobré jídlo a pití.  … A to letos vyšlo perfektně. 

Během celé akce se mohli všichni občerstvit v našem bufetu, který nabízel na uhašení žízně především 

točené pivo Chomout, bílé i červené víno z 1. filmové vinotéky a k zakousnutí slané moučníky 

z olomoucké Tvarůžkové cukrárny a sladké koblížky Daniel’s Donuts. 

 

Akce předáním putovního poháru na jeden rok a spousty cen pro vítěze Gamenight 2015 ještě 

nekončila. Díky spolupráci s partnery byla připravena (i podle slov mnoha účastníků) velmi lákavá 

a bohatá tombola pro všechny zájemce, přičemž se prodalo přibližně 330 slosovatelných lístků. 

Hlavní cenou tomboly byl pobyt na Hotelu Vápenka v Krkonoších, který věnovala Agentura 7 

i s polopenzí a s wellness.  
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Celkem bylo pro soutěžící připraveno 25 krásných cen – poukazů na sport a sportovní výbavu, 

zážitky, filmy, další hry, výuku angličtiny, taxi služby a nespočet dalších cen k příjemné spotřebě nebo 

třeba jako doplněk do bytu.  

 

Společně jsme rozdávali radost a u toho jsme vydělali opravdu úctyhodnou částku na podporu 

chudých tanzanských farmářů z okrsku Utengule/Usangu. Doufáme, že to tak cítí i samotní hráči 

a fanoušci. Myslíme si totiž, že jde vždy sehnat část potřebných financí (za pomoci Vás všech) 

i z dobrých akcí, kde se lidé jdou opravdu bavit a nepřijdou jen proto, že je to na dobrou věc a byla by 

to něco jako „nepsaná nutnost“.  

 

Tak takový byl náš večer. Za pořadatele jsme si čtvrtý Gamenight opravdu užili. Jsme moc rádi 

i za to, že se nám podařilo navázat spolupráci s regionálními partnery, kteří dělají věci poctivě a zaručují 

k tomu i perfektní chuť a/nebo kvalitu. Podpořili nás partneři, kteří dělají věci tak trošku jinak, a to my 

máme rádi.  
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Partneři akce: 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

Knihkupectví Tycho 
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„BEZ VÁS BYCHOM TO ZVLÁDLI JEN TĚŽKO. VAŠÍ PODPORY SI OPRAVDU VELMI VÁŽÍME 

A DĚKUJEME, ŽE S NÁMI POMÁHÁTE KE SVÉPOMOCI DROBNÝM FARMÁŘŮM 

V TANZANII. TĚŠÍME SE NA DALŠÍ SPOLUPRÁCI.“ 

Pořadatelé a dobrovolníci neziskové organizace Maendeleo  
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O pořadateli… 

 

 

Kdo jsme? 

Maendeleo je nezisková organizace, která vznikla v prosinci roku 2011. Založili ji studenti 

z Katedry rozvojových studií na Univerzitě Palackého v Olomouci. V současnosti má 

Maendeleo sedm stálých dobrovolníků, kteří se starají o kompletní chod organizace. 

Všichni pracují pro Maendeleo dobrovolně, ve svém volném čase a s radostí. :-) 

Kde působíme? 

Organizace má aktivní základnu v Olomouci, odkud řídí svoji činnost i fundraisingové akce. 

Rozvojový projekt je realizován ve východní Africe na jihozápadě Tanzanie, konkrétně 

v regionu Mbeya ve venkovských obcích Mahango, Malawatu, Utengule a Iduya. 

Co děláme? 

Náš největší projekt Podpora farmaření kombinuje vzdělávání s poskytováním mikropůjček 

a prosazuje udržitelné metody hospodaření s půdou. Pomáháme dlouhodobě a koncepčně, 

s důrazem na udržitelnost všech našich aktivit. Během čtyřleté spolupráce s Maendeleem jsou 

svépomocné skupiny vedeny k co největší samostatnosti a k tomu, aby si během této doby 

naspořily dostatečně samy a žádnou další půjčku již nepotřebovaly. Nepodporujeme závislost 

chudých obyvatel na rozvojové pomoci, proto se naši práci snažíme dělat tak, aby dávala 

smysl i v širším kontextu. Naší dlouhodobou vizí je pomoci vytvořit zdravou a silnou společnost, 

která se o své obyvatele zvládne postarat sama. Pomáháme ke svépomoci. 

Koho podporujeme? 

K dnešnímu dni je přímo zapojeno na osmdesát farmářských rodin. Činnost organizace je 

zaměřena na nejchudší obyvatelstvo na venkově, a to bez ohledu na náboženskou víru 

či etnickou příslušnost. Podporujeme farmáře, kteří jsou pracovití, poctiví a především ochotni 

učit se nových věcem. 

Jak můžete pomoci i Vy? 

Celoročně sháníme pro vybrané farmáře poskytovatele mikropůjček. Můžete nás podpořit 

také finančním darem na supervizi a fungování našich dalších projektů v Tanzanii. V případě, 

že byste nás rádi podporovali pravidelně, můžete vstoupit do Klubu dárců Maendelea. 

Budeme rádi za každou podporu i doporučení. Sháníme partnery našich fundraisingových akcí 

a velmi vítáme nové kreativní posily do našeho mladého týmu. :-) Ozvěte se nám, budeme se 

těšit na spolupráci!  

Zajímají Vás další odpovědi? Zkuste naše webové stránky www.maendeleo.cz 

nebo nás kontaktujte přímo, rádi vše zodpovíme! 

tel.: + 420 737 989 899 

e-mail: info@maendeleo.cz 

web: www.maendeleo.cz 

facebook: OS-Maendeleo 
 

www.maendeleo.cz%20
www.maendeleo.cz
https://www.facebook.com/OS-Maendeleo-325831937451017/?ref=bookmarks

