PROJEKT ČARUJEME S PALETAMI
Podpořeno z programu Mládež kraji – Jihomoravský kraj, který realizuje Jihomoravská rada dětí
a mládeže za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Projekt probíhal od června 2017 - v té době jsme přemýšleli, co všechno uděláme, čerpali nápady
z různých knih, z internetu. Někteří z nás už s paletami pracovali a tak předali své zkušenosti. Během
září jsme ve spolupráci s technickým úsekem nakoupili vhodné osvětlení místnosti, které nám poté
údržbáři nainstalovali. Potom už následovalo malování místnosti a úklid. Nakoupili jsme europalety,
spojovací materiál a pustili se do nábytku. Nejdéle trvalo opracování palet a nátěry. Následně
se objednalo čalounění. Sami jsme tvořili hedvábné polštářky, pískové obrázky a další doplňky
k zútulnění místnosti. Palety jsme posvítili barevným led osvětlením. Během realizace jsme si uvědomili
některé chyby. Museli jsme dokoupit nátěr, na spojovací materiál by se hodilo víc peněz, proto se
nemohl všechen nábytek opatřit kolečky.
Víkendového semináře v Tišnově k projektům Mládež kraji – Jihomoravský kraj se zúčastnili: Stanislav
Cibulka, Petr Surovec a Vojtěch Lepka.
Projekt úspěšně obhájili: Stanislav Cibulka, Petr Surovec, Petr Nevěčný, Milena Koktová, Vojtěch Lepka
a Jakub Marek. Ti potom utvořili základní tým projektu.
A začali jsme v říjnu nákupy, úsek údržby a hlavně pan elektrikář Antonín Krejča vyměnil osvětlení na
klubovně, výmalbu místnosti si vzala na starost Veronika Bačovská spolu s Michalem Filipínem,
Robinem Slaným a Filipem Novákem. Na práci s paletami se vystřídali: Stanislav Cibulka, Petr Surovec,
Stanislav Šulek, Martin Kubík, Petr Nevěčný, Miky Koktová, Vasyl Hasynets, Jakub Marek, Bruno
Houser, Jaroslav Zgoba. Úklid místnosti obstarala Veronika Bačovská s Michalem Filipínem, přidala
se Miky Koktová a Vasyl Hasynets. Při tvoření dekorací se přidala Marie Struhárová, a mnoho dalších.
Led osvětlení instalovali: Petr Nevěčný, Vasyl Hasynets, Jaroslav Bečka. O přípravu občerstvení
při slavnostním otevření se podělila Marie Struhárová s Veronikou Bačovskou a Miky Koktovou.
Do projektu se zapojili učni a žáci různých oborů: klempíř, zedník, tesař, plynař, instalatér, umělecký
truhlář, student hotelnictví, studentka stavební průmyslovky… Dohromady se jim podařilo udělat
si klubovnu podle svých představ.
Povedlo se vzbudit fantazii zúčastněných, kteří mají dobrý pocit z odvedené práce, a dostalo se jim
obdivu od ostatních, že prosadili a vytvořili něco svého a originálního.
Ne všichni vydrželi do konce, protože projekt trval dlouho, bylo na něm hodně různorodé práce a okolí
někdy naši snahu vnímalo velmi záporně, protože nejsou fandové europalet v interiéru. V budoucnu
bychom ještě chtěli dodělat poličky na květiny a knihy. Jinak se nám podařilo vytvořit vše, co jsme
si vysnili…

