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Souboj ve hře o čisté nebe začal včera v Ostravě mezi třemi týmy vysokoškoláků.  
Cílem dvoudenní hry, která má kořeny ve Velké Británii, je nejen vyhrát s nejúspěšnějším projektem 
na zlepšení životního prostředí na Ostravsku, ale také motivace veřejnosti. Aby problém znečištěného 
ovzduší nestavěli lidé na vedlejší kolej.  

Hru o čisté nebe v ostravském klubu Cooltour v pátek ráno spustila obecně prospěšná společnost 
Čisté nebe. "Víme, že mladí lidé nosí v hlavách přehršel kreativních nápadů, ale ne vždy je umějí 
využít. Hra by jim k tomu měla pomoci. Každá skupina bude v sobotu prezentovat projekt, který z 
nápadů vykrystalizoval," popisovala novinářům Markéta Ubíková z Čistého nebe.  
Dodala, že za vítězný návrh získá studentský tým 10 tisíc korun, za druhé místo pak 8 tisíc a další v 
pořadí pak 6 tisíc korun.  

"Počítáme ale s tím, že toto bude jen počáteční vklad pro start projektu. Další peníze na realizaci už si 
studenti seženou u jiných sponzorů," upřesnila Ubíková. Jedním ze soutěžících je i 
student Ostravské univerzity Milan Cabala, který se přihlásil proto, že by rád zjistil, zda je ovzduší v 
Moravskoslezském kraji tak špatné kvůli místnímu průmyslu, či za něj může znečištění přicházející z 
Polska.  

"Už jsme nějaké nápady v týmu probrali a asi už víme, na jaký projekt se vrhneme. Můžu prozradit, že 
naším cílem bude hlavně do problematiky zapojit veřejnost," svěřil se Právu Cabala. Jeho soupeřka z 
druhého týmu, vysokoškolačka Andrea Repáková, se do hry přihlásila proto, že by ráda v Ostravě po 
studiu zůstala. "Jsem Ostravačka tělem i duší, a proto mi osud tohoto města není lhostejný. Všichni 
víme, že ovzduší na podzim a v zimě tu není dobré. Nejvíce mi vadí, že to má špatný vliv na image 
města," rozpovídala se studentka.  

Který soutěžní projekt vyhraje, se studenti dozvědí v sobotu odpoledne. Kromě odborníků budou o 
vítězi hlasovat také sami soutěžící.  
 
Foto: Tři týmy vysokoškoláků začaly hrát hru o lepší životní prostředí na Ostravsku.  
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