Děti a zvířata spolu, v jednom příběhu
Již druhým rokem na naší Mateřské škole Kublov probíhá v rámci projektu zaměřeného na vztahy
k okolí ale i sobě samým, snaha o ovlivnění dětských dušiček směrem k citlivému vnímání všeho, co
se kolem nich děje. Naším velikým přáním je vychovávat z dětí ohleduplné bytosti, otevřené lidem i
přírodě. Toužíme v nich vzbudit zájem a směrovat je k jednání, které bude zodpovědné k jejich okolí.
Ano..zde to začíná. Právě nejmenší děti se mohou vhodným způsobem poprvé dozvědět, že mohou
být platné těm, kteří potřebují zastání a pomoc. Není to předčasné, ani nemožné.
Dětská duše je studnicí vnímání, které hledá naplnění. A na tomto místě bych se s Vámi chtěla
podělit o zkušenosti, které nám zprostředkovalo pozorování živých tvorů, zvířat se kterými jsou děti
v přímém kontaktu. Zvířata a jejich potřeby nejsou budoucností, jsou přítomností, která naplňuje
právě teď a umí dát pocity vlastní zodpovědnosti a důležitosti.
Druhým rokem spolupracuje naše Mateřská škola Kublov s ekocentrem Zvířecí pohoda ve Bzové.
Tento „domov“ všech opuštěných a potřebných zvířátek je něčím, co je malým zázrakem. Malým
ovšem jen rozlohou. Významem přesahuje daleko za to, kam dosahuje jeho pověst.
Manželé Veronika a Karel Novotných o svém úmyslu zřídit toto centrum sami říkají, že neví, jestli
s tímto nápadem přišli oni nebo sama zvířátka . Jisté je, že jejich nápad je něčím jako požehnáním
pro mnoho duší. Ve Zvířecí pohodě vítají všechny návštěvníky, kteří se chtějí podívat na zvířata, dříve
na každém statku běžná. Vítají všechny, kteří chtějí uprostřed zvířat v krásném prostředí Křivoklátska
relaxovat a načerpat nové síly. A stejně tak s otevřenou náručí přivítali nás, návštěvníky z mateřské
školy, kteří jsme přijeli s úmyslem přivést svůj projekt do reality a zkušenostmi učit děti rychleji než
slovy.
Při každé návštěvě děti opět a stále výskají radostí z kontaktů s živými tvory, v jejich očích je vidět
nadšení, když pozorují obrovské prase Anežku nebo krmí kozy a hřebelcují poníky. Soucit v jejich
srdcích vzbuzuje pozorování spokojených, zachráněných starých koní, na kterých se mohou i projet
po zahradě statku. A co teprve, když přiběhne námi adoptovaný pejsek Eliška a děti se s ním mohou
mazlit. Kolik hormonů štěstí se asi v tu chvíli uvolňuje v těle oběma „zúčastněným“ stranám.
Samozřejmě se snažíme zvířátkům pokaždé přivézt něco dobrého na zub a hlavně nějakou finanční
výpomoc od rodičů dětí a zaměstnanců mateřské školy. Jsme si vědomi, že starost o tolik zvířat je
finančně velice náročná a že je nemožné fungovat naplno bez pomoci ochotných dárců.
Děkujeme za možnost návštěv v tomto centru a věříme, že inspirujeme i ostatní k osobním prožitkům
krásných chvilek uprostřed zvířat. To jsou okamžiky, které mají smysl a pomáhají změnit cítění a
uvažování. V dlouhodobém horizontu potom vedou ke zlepšení vztahů k přírodě i svému okolí. A věta
z Exupéryho Malého prince se stane součástí života každého z nás.
„Stáváš se navždy zodpovědným za to, cos k sobě připoutal...“
Marie Rumpíková, ředitelka Mateřské školy Kublov

