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Reportáž z akce si můžete přečíst z olomouckého zpravodaje Olomoucká drbna 

nebo ze studentského časopisu Helena v krabici. 

 

Galerii s fotkami z akce najdete na našem Facebooku. 

http://www.olomouckadrbna.cz/drbna/reportaze/3721-report-mistrovstvi-olomouce-ve-stolnim-sestiboji-je-skvela-zabava-s-dobrocinnym-presahem.html
http://www.helenavkrabici.cz/clovece-nezlob-se-a-prispej-na-dobrou-vec/
https://www.facebook.com/pg/Maendeleo-325831937451017/photos/?tab=album&album_id=1367863123247888
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  GAMENIGHT aneb V. Mistrovství Olomouce ve stolním šestiboji 

konané 22. 11. 2015 od 20.00 hod. na Moravské vysoké škole v Olomouci 

 

 

Již popáté jsme pořádali fundraisingovou akci Gamenight – Mistrovství Olomouce ve stolním šestiboji. 

Akce se konala 22. listopadu 2016 a tradičně byla pořádána dobrovolníky Maendelea a studenty 

Katedry rozvojových studií Univerzity Palackého. Herní večer se odehrál již potřetí v hlavním sále 

Moravské vysoké školy, jež nám prostory pro jeho účely již třetím rokem propůjčuje. 

Výtěžek z Gamenight 2016 je 20 162 Kč a v plné výši podpoří chudé farmáře na venkově v Tanzanii. 

 

Události se zúčastnilo na 180 lidí, z toho bylo 130 hráčů, tedy 65 herních dvojiček. Soutěžící byli 

povzbuzováni svými přáteli, ale i svými protihráči. Atmosféra byla opravdu skvělá. Doufáme, 

že i soutěžící odcházeli s nadšeným pocitem, jako my pořadatelé, a uchovají si dobré vzpomínky 

z dalšího ročníku. 

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

farmáře a farmářky v Tanzanii pomocí účelových neziskových mikropůjček a vzdělávacích seminářů 

zaměřených především na zemědělství. V posledních letech se snažíme podporovat i další aktivity 

a  s nimi spojenou diverzifikaci činností farmářek a farmářů.  
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Vydělaná částka z fundraisingové akce Gamenight nám umožní podpořit nové farmáře i nové 

komunitní projekty, s kterými se hlásí o podporu Maendelea. 

           

   

 

 

 

 

 

 

Před samotným herním soubojem proběhly od 18.00 hodin dvě přednášky, jež jsme i podle 

přednášejících nazvali „Ze světa dobrovolnictví“. Těmito přednáškami jsme chtěli vyzdvihnout snahy 

dobrovolníků, kteří svými aktivitami dokazují, že i v dnešní uspěchané době můžeme každý změnit něco 

ve svém okolí a třeba i na jiném kontinentu. Povídali o tom, čemu se plně věnují ve svém volném čase, 

o tom, co je naplňuje a komu tím pomáhají. 
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Kateřina Mejsnarová se svou přednáškou „Furahia maisha - užívej života“ vyprávěla o pobytu 

na tanzanském venkově s neziskovou organizací Maendeleo, rozvojové spolupráci i přátelství. 

Michal Přecechtěl povídal o divokých šelmách v Česku a sdílel tak své zkušenosti s velkými šelmami 

pohybujícími se na území ČR a s jejich monitoringem pro Hnutí DUHA Olomouc. 

 

Během večera si účastnici mohli zakoupit některé tanzanské suvenýry: tašky, šperky, látky, nebo také 

fotografie z Tanzanie, pořízené našimi českými i tanzanskými dobrovolníky. Další možností, jak mohli 

účastníci přispět na podporu farmářů, bylo zakoupení symbolickým balónků .  

      

Hlavní program v podobě pěti her byl zahájen v 8 hodin večer. Základními soutěžními hrami byly 

pexeso; živé Člověče, nezlob se; město, jméno, zvíře, rostlina, věc; kvíz a hod vlaštovkou.  
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Vítězové svých skupin se pak utkali ve finálové čáře. Atmosféra byla opravdu napjatá, všichni soutěžící, 

i již vyřazené dvojičky, bedlivě sledovali, kam pěti-, deseti- nebo dvacetikoruna dopadne. Postupně 

soutěžící dvojice vypadávaly a atmosféra tak houstla. Finální hody byly opravdu blízké, obecenstvo 

napjatě přihlíželo. Nakonec vyhrál tým Gabča a Radek a od všech přítomných sklidili bouřlivý potlesk.  

 

 

 

 

 

 

 

Razíme, že základem dobré akce je také dobré jídlo a pití.  … A to i letos vyšlo perfektně. Během celé 

akce se mohli všichni občerstvit v našem bufetu, který nabízel na uhašení žízně především točené pivo 

z regionálního pivovaru Chomout, bílé víno zajištěné Naší vinotékou  a k zakousnutí byly slané dobroty 

z olomoucké Tvarůžkové cukrárny či muffiny a pizzy z olomouckého veganského bistra McVeg. 
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Akce předáním putovního poháru na jeden rok a spousty cen pro vítěze Gamenight 2016 ještě 

nekončila. Díky spolupráci s partnery fundraisingové akce Gamenight bylo připravena (podle slov 

mnoha účastníků) velmi lákavé losování hodnotných cen. Hlavní cenou byl víkendový pobyt v hotelu 

na Maxově v Jizerských horách pro dvě osoby, který darovala Agentura7.cz. 

Celkem bylo pro soutěžící připraveno krásných 19 cen – poukazy na sportovní a zážitkové aktivity, volné 

vstupenky do kina či divadla, praktické a zároveň originální doplňky do bytu, poukázky na dobré jídlo a 

taxislužbu po Olomouci. 

 

 

Během herního večera, plného smíchu a emocí, se nám podařilo vydělat opravdu úctyhodnou částku, 

která dál poputuje k tanzanským farmářům z okrsku Utengule/Usangu. Jsme nadšeni, že peníze jdou 

vydělat i takovým způsobem, který dokáže vytvořit na tvářích úsměv.  
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Děkujeme za Vaši pomoc, rádi jsme s Vámi znovu byli!  

 

 

…Tak takový byl náš večer. Za pořadatele jsme si další Gamenight užili. Jsme moc rádi za to, že se nám 

i v tomto roce podařilo navázat spolupráci hned s několika regionálními partnery, kteří dělají věci 

poctivě a zaručují k tomu i perfektní chuť a kvalitu. Podpořili nás partneři, kteří dělají věci tak trošku 

jinak, a to my máme rádi.  Tak za rok zase ahoj… 
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Partneři akce: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

   

 

 

„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 64 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? 

Pro vybrané farmáře sháníme poskytovatele mikropůjček - dárce. 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. Vítáme také 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: Maendeleo 
 

file:///C:/Users/Zuzana/Downloads/www.maendeleo.cz
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https://www.facebook.com/OS-Maendeleo-325831937451017/?ref=bookmarks

