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Za „adoptivní dcerou“ do Afriky
5.2.2013    zena-in.cz    str. 0   Společnost

    (red)    

Na začátku nového tisíciletí jsme s kolegyní Yvetou v našem studiu Createam přemýšleli, kde by na
světě mohli potřebovat naši dobrou vůli a pomoc. Nakonec jsme prostřednictvím občanského sdružení
Centrum Narovinu vybrali v Keni děvčátko Mary a finančně jsme podpořili jeho vzdělání.
Na začátku nového tisíciletí jsme s kolegyní Yvetou v našem studiu Createam přemýšleli, kde by na
světě mohli potřebovat naši dobrou vůli a pomoc. Nakonec jsme prostřednictvím občanského sdružení
Centrum Narovinu vybrali v Keni děvčátko Mary a finančně jsme podpořili jeho vzdělání. Mary bylo
tehdy 6 let a byla stejně stará jako má dcera Kristýna.
V podstatě jde o to, že každý rok přispíváte dítěti  na školní oblečení,  knížky a pomůcky.  Celému
procesu se říká „adopce na dálku“. Se skutečnou adopcí to nemá moc společného, ale jako jistý druh
pomoci to funguje za předpokladu, že peníze dojdou tam, kam mají.
V  rámci  projektu  se  rozvíjí  určitý  druh  komunikace  mezi  dárcem a  obdarovaným.  Děti  jednou či
dvakrát do roka napíší o tom, jak se učí, co dělají a jak se má jejich rodina. Dopis někdy končí výzvou
k tomu, abychom napsali i něco o sobě. A taky že se za nás modlí a abychom se pomodlili za ně.
Přiložena je kopie vysvědčení se stručným komentářem učitele. A obvykle foto dítěte. Obsah i forma
dopisu se opakují podle dané šablony. Je to sice prefabrikát, ale milý - ono to vlastně ani jinak nejde a
člověk více nečeká. Přeje si jen, aby to dítěti prospělo. To ostatní je mimo kontrolu.

Do Afriky!
Když jsme malou Mary Degwa Wahito v Keni „adoptovali“,  šlo o pískle vyfotografované na pozadí
příbytku z vlnitého plechu. To, že byla stejně stará jako naše dcera, možná dalo tomuto příběhu náboj.
Paralela dvou dětských osudů. Tady a tam.
Vyvíjelo se to klasicky. Dvakrát do roka dopis a vysvědčení s nějakou kresbou. Před Vánocemi jsme
odesílali balíček se školními potřebami, knížkou a oblečením.
Před  pár  lety  jsem pozval  k  nám domů skupinu  keňských  koordinátorů,  které  Centrum Narovinu
přivezlo do Prahy. Byl mezi nimi i Griffin, učitel, který měl Mary na starosti. Promluvili jsme si a nás
napadlo, že se vydáme do Afriky.
Jsou země, kde se cítíte o něco víc doma než někde jinde. Přivinou vás teple a bezelstně, trochu
neomaleně, drsně, možná trochu dotěrně, ale bez přetvářky a deodorantů. Taková byla Keňa. Kolébka
lidstva.  Člověčí  a  zvířecí  pach  jsou  tady  smíchány  jako  před  tisíci  lety.  Kontinent  voní  deštným
pralesem a tlejícím dřevem, tropickým ovocem, kořením a všechny ty hvězdy na nočním nebi se nám
zdají být jasnější a blíž než doma. Všechno tam je doopravdy.
Afrika, to není exotická podívaná pro fyzicky a mentálně tučné občany tzv. vyspělých zemí. Afrika je
veliký  kus  planety,  kde  ještě  žije  bůh  jménem  příroda.  Kde  nenajdeme  monumenty,  chrámy  a
katedrály. Jako by si příroda řekla, že jediným monumentem tady zůstane ona sama. Známe pohádky,
ve kterých se zakleté zvíře promění v člověka díky lásce. Stále čekáme na pohádku, ve které díky
lásce porozumíme zvířatům, přírodě, a konec konců také sami sobě. A tak jsme se rozhodli, že než tu
pohádku někdo vymyslí, pojedeme všichni do Afriky. Žena Ingrid, dcera Kristýna (15 let) a Anička (7
let).

Blízké setkání v Nairobi
Tři týdny cestování nabídly nebetyčnou nádheru - národní parky, Mt. Kenya či jezero Naivasha. Stáda
gazel, pakoňů, zeber, žiraf, divokých prasat, rodiny lvů a gepardů, stovky slonů, hrochů, růžová hejna
plameňáků.  Naši  průvodci  Ali  a  Julian  nám toho  o  přírodě  a  zvířatech  řekli  víc  než  bychom se
dozvěděli ve všech encyklopediích.
Tím nejdůležitějším ale byla Mary. To, že jsme si kdysi vybrali k „adopci“ děvčátko, mělo svůj důvod.
Děvčata to mají v Africe dvojnásob těžké. Pokud skončí základní školu a nedostanou se na školu
střední, je pravděpodobné, že se v raném věku provdají a skončí u podřadné, nádenické práce nebo
na ulici.



S Mary jsme se sešli v hotelu krátce po příletu do
Nairobi.  Koordinátor  Griffin,  Mary,  její  maminka s
nemluvnětem  v  náručí  a  my.  Bylo  to  setkání
zvláštní,  naplněné  rozpaky.  Mary  byla  oblečena
velmi  módně,  až  nevěrohodně.  Celé  to  působilo
trochu  divadelně  a  na  rozdíl  od  nás,  kterým  se
naplnilo přání Mary potkat, předat jí dárky a podělit
se  o  radost  ze  setkání,  byla  v  jejích  očích
stísněnost  a  smutek.  Nervozita?  Problémy?
Obavy? Tíseň z nezvyklého prostředí i oficiality celé
sešlosti? Či možná setrvalý jev u dětí, které sdílejí
starosti svých rodin a okolí. Každopádně scházela
spontánní  radost  ze  setkání,  které  si  ve  svých
dopisech tolik přála.
Díky  upřímné  snaze  nás  všech  se  ale  nakonec
strnulost  rychle  rozplynula.  Jedlo se a povídalo o
všem  možném.  Hlavním  tématem  obou  děvčat,
Kristýny  i  Mary,  se  stala  škola.  Mary  studuje
internátní  střední  školu  ve  městě  Kangundo,  asi
120 km od Nairobi.  Dozvěděli  jsme se, že pokud
bychom ji chtěli znovu vidět, musíme za ní tam. Ani
na chvíli jsme neváhali.

V keňské škole

Po  dvou  týdnech  safari  jsme  po  prašné  terénní
cestě  odbočili  ke  Kandungo.  Tam jsme  po  chvíli
bloudění zastavili před železnými vraty a něčím, co
připomínalo  kasárna  obehnaná dost  vysokou zdí.
Znak Kitwii Secondary School byl podtržen mottem:
„Budujeme budoucnost.“ Po vydatném troubení se
vrata  otevřela.  Vjeli  jsme na travnaté prostranství
mezi přízemní baráky. Všude bylo čisto a klid, který
znamenal,  že  probíhá  výuka.  Zamířil  jsem  ke
kanceláři  ředitele.  Debatovali  jsme  o  jeho
problémech  s  vodou,  stravou  i  vybavením.  Když
zvonek ohlásil přestávku, řekl, že Mary přivedou a
nabídl  prohlídku školy.  Rychle  jsme prošli  třídami
plnými žáků v uniformách. Všichni  čistě oblečení,
zdvořilí,  přátelští.  Na  nádvoří  nás  čekala  Mary  a
byla  proti  prvnímu  setkání  jako  vyměněná.
Usměvavá,  hovorná,  radostná.  Zjevně  se  ve
školním prostředí cítila daleko lépe než v hotelu v
Nairobi. Vyprávěli  jsme si o jejím studiu, životních
plánech,  o  tom,  že  jednou  chce  být  letuškou  a
poznávat svět. Polední přestávka uběhla rychle, a
tak  jsme  se  museli  rozloučit.  Mary  slíbila,  že  se
bude snažit,  aby se v některých předmětech jako
matematika  nebo  angličtina  zlepšila,  a  my  zase
slíbili,  že  s  naší  podporou  může  dál  počítat.
Loučení  nebylo  lehké,  ale  proběhlo  s  dobrým
pocitem, že tady je Mary v dobré péči a na správné
cestě.  Kam až  na  ní  dojde,  záleží  na  překonání
spousty překážek. Doufáme ale, že k nám na své
cestě do světa také jednou doletí.

Ladislav Kopecký

Chcete  se  o  programu  „Adopce  afrických  dětí  -
projekt pomoci na dálku“ dozvědět víc? 



Máte také chuť pomoci? Navštivte http://www.adopceafrika.cz a najděte si svého keňského kamaráda!

URL| http://zena-in.cz/clanek/za-adoptivni-dcerou-do-afriky/kategorie/spolecnost

http://www.adopceafrika.cz/
http://zena-in.cz/clanek/za-adoptivni-dcerou-do-afriky/kategorie/spolecnost




naše pozvánky
7.2.2013    Haló noviny    str. 11   Mladýma očima

    (zr)    

HUMANISTICKÉ CENTRUM NA ROVINU vás zve na semináře DOBROVOLNÍCI pro ROZVOJOVOU
SPOLUPRÁCI v AFRICE... Máš chuť seznámit se s novými lidmi a kulturami a věnovat něco ze svých
schopností  a  volného  času  pro  něco  smysluplného?  Máš  chuť  zapojit  se  do  projektů  rozvojové
spolupráce a výchovy zaměřených na Afriku? Dva na sebe navazující večery v Praze - v úterý 19. a
ve středu 20. února od 17.30 do 21 hodin plus víkendový seminář v okolí Prahy 23.-24. března budou
právě o tom...

Semináře zájemcům umožní dozvědět se vše potřebné o problémech a práci v projektech
rozvojové  spolupráce,  o  důrazu  na  trvalou  udržitelnost  a  aktivní  přístup  při  práci  s  místními
komunitami,  o citlivém přístupu ke kulturním odlišnostem,  respektu různorodosti.  Seznámí s  prací
koordinátora projektu  Adopce afrických  dětí,  rozvojovou  osvětou  a výchovou v  českých  školách  i
komunitním centrem Ostrov Naděje na Rusinga Island v Keni. Účastníci se v případě zájmu budou
moci  po  semináři  aktivně  zapojit  do  projektů  Centra  Narovinu  v  ČR.  Více  podrobností  na
http://www.adopceafrika.cz.

Pozvánka Dobrovolníci pro rozvojovou spolupráci v Africe
14.2.2013 Právo

http://www.adopceafrika.cz/












Prodejem svých výrobků podpořili dívku v Keni
30.3.2013    Tachovský deník    str. 3   Tachovsko

    (red)    

Kladruby – Vzdělání Muthiny Munywoki z Keni podporují kladrubští školáci už od roku 2007. Dívce
pravidelně  posílají  v  rámci  adopce na dálku finanční  prostředky  získané  prodejem vlastnoručně
zhotovených výrobků. Na kladrubském náměstí školáci prodávali své velikonoční výtvory.
Foto popis| Region| Západní Čechy

Svačinami podporují africkou žačku
10.4.2013    Mladá fronta DNES    str. 1   Kraj Hradecký

    (kvi)    

HRADEC KRÁLOVÉ

Už počtvrté nabízejí  žáci  Základní školy Pouchov v Hradci Králové svačiny,  aby podpořili  africkou
holčičku Veroniku,  kterou adoptovali.  Díky  adopci na dálku může Veronica studovat a chodit  do
školy. „S adopcí na dálku začala naše škola před šesti lety. V roce 2009 jsme dokonce navštívili naše
první adoptivní dítko přímo v Keni,“ uvedla Eva Humlová, učitelka angličtiny. Během středy a čtvrtka,
takzvaných svačinových dnů, žáci připraví šunkové či sýrové zapečené toasty, které budou prodávat o
přestávkách od 7.15 do 12.50 hodin.

Regionální mutace| Mladá fronta DNES - Hradecký kraj
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Adopce afrických dětí – projekt pomoci na dálku
16.5.2013    Haló noviny    str. 11   Mladýma očima

    (rom)    

Líbí se vám projekt adopce dětí na dálku, ale momentální situace vám nedovoluje adoptovat si takto
jedno z dětí? Přesto byste si přál(a) studium dětí v Keni finančně podpořit? Tak právě pro vás je tu
Klub přátel Adopce afrických dětí - projektu pomoci na dálku.
Fond  tvořený  jednorázovými  příspěvky  slouží  k  podpoře  dětí  v  projektu  Adopce,  které  ztratily
adoptivního rodiče a rády by si dokončily středoškolské vzdělání.
Dále putují na pokrytí školních nákladů dětem na základních školách, které ztratily adoptivního rodiče
a čekají na náhradního. Na náklady spojené s přestupy na školy vyšší a odborné. Na vzdělání dětem,
které  již  delší  dobu  čekají  v  programu  na  podporu  apod.  Zkrátka  na  vše,  co  se  týká  zdárného
dokončení vzdělání dětí v našem projektu Adopce afrických dětí - projektu pomoci na dálku.
Na  našich  stránkách  vás  budeme  pravidelně  informovat,  jakým  dětem  byla  konkrétní  pomoc
poskytnuta. Poslat je možné jednorázovou částku, pravidelné či nepravidelné částky během celého
roku.

Zkušenost »rodiče« a dítěte

Delší dobu jsem nosila v hlavě myšlenku adoptovat si na dálku dítě z Afriky. Až když moje nejmladší
dcera Markéta přišla s tím, abychomsi nějaké dítě adoptovaly spolu, okamžitě jsme sedly k internetu a
našly  si  Centrum NAROVINU.  Na těchto  stránkách  bylo  množství  dětí  různého věku  -  holčičky  i
chlapci.
Mně osobně okamžitě  zaujal  chlapec  jménem Victor,  jeho  matka  byla  nemocná a  teta,  která  ho
podporovala, zemřela, a tak Victor musel místo školy pracovat.
Prohlédly jsme si další děti, Victor však zvítězil, také pro svůj odhodlaný postoj a pohled.
Victor nám po celá ta léta dokazoval, že jsme se v něm nemýlily. Dokončil základní školu, odmaturoval
a pokračovalna vysoké škole a v roce 2010 ukončil vysokoškolské vzdělání s titulem bakalář -obor
Informa tion technology.
Myslím, že byl jedním z prvních adoptovaných dětí, které odpromovalo.
Hned poté, v srpnu 2010, jsem měla možnost Victora a jeho rodinu navštívit  doma - v Nairobi ve
slumu Kibera, kam jsem chodila každý den na návštěvu jeho maminky a bratra.
Toto místo by měl navštívit každý, kdo váhá s podporou těchto dětí, protože škola v Kibeře je bez
tabule, učebnic a dalších školních potřeb. Ve třídě pod širým nebem je asi 50 dětí, a proto vzdělání
těchto dětí nemůže být kvalitní.
Pochopila jsem, jak je nutné,  aby děti,  které na to mají,  měly možnost navštěvovat státní  školy -
soukromé jsou dost drahé. A Centrum NAROVINU dbá na to, aby adoptované děti školu navštěvovaly.
V květnu 2012 jsme umožnily Victorovi navštívit nás v našem domě ve Vodňanech.
Prožil zde tři týdny, které budou pro celou naší rodinu nezapomenutelné. Navštívil Prahu a další místa,
vyzkoušel si vyučovat angličtinu na Střední rybářské škole a se studenty hovořil o životě v Keni.
Získal zde spoustu přátel.
Victor mně a celé rodině obohatil život. Jeho dopisy po celá léta byly velmi vřelé, výsledky ve školách
velmi dobré a my sledovaly jeho růst.
Victor je pro nás náš syn, patří mnoho let do naší rodiny a my zase do jeho. Měly jsme s Markétou
šťastnou ruku při výběru dítěte - a to bych přála všem rodičům, kteří o adopci na dálku uvažují... 
Anna Plívová.

Jmenuji se Victor Odhiambo Okach a byl jsem jedním z dětí zařazených do projektu Adopce afrických
dětí - projekt pomoci na dálku občanského sdružení Centrum Narovinu.
Mám tři mladší sourozence a všichni žijeme u tety, která má čtyři vlastní děti. Celkem měla teta jako
samoživitelka na starosti osm dětí. Tatínek nám zemřel, když jsme byli ještě malí - mně bylo sedm let,
sestře čtyři roky a nejmladšímu bratru Collinsovi byl tehdy jeden rok. Více jak 20 let žijeme v jednom z
největších slumů na světě, v Kibeře v Nairobi.
V současné době mám vlastní domek v Kibeře. Sestra je již vdaná a žije s vlastní rodinou, takže naše
teta má nyní na starosti  »jen« šest dětí. Bydlí v pronajatém domku o jedné místnosti, kde vaří na
petrolejovém vařiči a dřevěném uhlí.
Jednou jsem musel zůstat doma skoro celý školní cyklus, protože jsme neměli na školní poplatky a
učitel mne poslal domů. Tou dobou teta vydělávala praním prádla pro lidi v našem okolí, takže jsem jí
s praním pomáhal a za extra vydělané peníze jsem se pak mohl vrátit do školy. Problémem ale nebyly
jen peníze na školné. Často se nedostávalo prostředků ani na jídlo a oblečení.



Nikdy jsem proto neměl mnoho přátel. Většinou se mi ve škole smáli kvůli  tomu, co jsem nosil na
sobě.
V době, kdy začala teta tzv. drobně podnikat - prodávala u hlavní silnice občerstvení -mohla vyšetřit
trochu peněz na moje studia. Po osmileté docházce na základní školu jsem si nicméně myslel, že
nebudu moci pokračovat ve studiu kvůli financím. V roce 2001 se ale teta dozvěděla o evropských
projektech zaměřených na pomoc a vzdělávání keňských dětí a zkusila některé organizace oslovit. V
roce  2003 jsem obdržel  dobrou  zprávu,  že  jsem byl  jedním  ze  šťastlivců,  kteří  získali  sponzora
ochotného financovat má další studia. Dobře si pamatuji, jak se mi vzrušením a radostí vedraly do očí
slzy... Můj sponzor se rozhodl pomoci mi se všemi poplatky během následujících let mých studií.
Dokonce  mi  uhradil  i  kolo,  abych  se  mohl  snáze  a rychleji  dostávat  na střední  školu,  která  byla
vzdálena 15 km od mého domova.
V roce 2007 jsem úspěšně složil středoškolský certifikát.
Pak jsem pokračoval na vyšší škole - college, kde jsem dělal kurz pro IT specialisty. Můj adoptivní
rodič z ČR mne znovu podporoval po celou dobu kurzu až do jeho dokončení.
Díky tomu jsem nyní získal  práci v kontaktním centru Horizon jako agent pro získávání dat.  Také
mohu platit školné svému bratrovi a finančně vypomáhám i tetě s chodem rodiny. Program podpory na
dálku mi skutečně otevřel oči a já mohu nazírat svět z jiných úhlů.
Vidím pro sebe nové možnosti a snad i lepší budoucnost pro svou rodinu - nedávno jsem se stal
čerstvým otcem.
Uvědomil jsem si, že vzdělání je klíčem k úspěchu a vím, že je jen na mně, jak s nabytými znalostmi
naložím. Čas ukáže, jak budu schopný využít pomoc, které se mi dostalo od mých sponzorů.
S  dalšími  projekty  Centra  Narovinu,  z  nichž  aktuální  jsme  poprvé  nastínili  před  týdnem,  vás
seznámíme příští týden.

Foto popis|

Školáci adoptují děti z chudých zemí
22.5.2013    Blanenský deník    str. 1   Titulní strana

    ANETA NEJEZOVÁ    

Adopce na dálku na Blanensku funguje. Školáci podporují chudé děti ze zemí třetího světa. Shanějí
peníze na jejich školné i jídlo.

Blanensko – Sedm tisíc. Pro někoho směšná částka, za kterou se pomalu nedá žít ani měsíc. Dětem z
chudých zemí třetího světa však tyto peníze dávají možnost chodit do školy celý jeden rok.
A právě na ně se často skládají školáci včetně těch z Blanenska. Adoptují si dítě z některé exotické
země tak zvaně na dálku a pak shánějí peníze na jeho podporu během studia. Aby je vydělali, musejí
často vymýšlet originální nápady.
Třeba děti ze základní školy v Lysicích adoptovali chlapce Ibrahima z Afriky. Na potřebnou částku by
každý žák měl přispět několika desítkami korun. „Žáci si však peníze na podporu Ibrahima shánějí
organizováním různých akcí. Na prvním stupni děti pořádaly burzu hraček, se kterými si už nehrají.
Kamarádům je  prodávaly  za  symbolické ceny.  U rozsvěcování  vánočního stromu v Lysicích zase
mívají  stánek s  rukodělnými výrobky  a  ty nabízejí  rodičům,“  popsala  výchovná poradkyně lysické
základní školy Lea Máslová.

Originální nápady

Podle ní je potřeba neustále něco vymýšlet a oslovovat s novými a originálními nápady, které zaujmou
spolužáky i veřejnost. „Starší žáci zase uspořádali diskotéku s dobrovolným vstupným. V pracovních
činnostech pro změnu vyráběli ledovou tříšť a zmrzlinu, kterou pak prodali,“ dodala Máslová s tím, že
pro děti mají takové aktivity i výchovný efekt, protože poznají, že nic není zadarmo. S tím souhlasí i
Zdena  Michelová  z  kunštátské  základní  školy,  která  tamním  žákům  pomáhá  s  adopcí  dnes  asi
šestnáctiletého Samuela ze Zambie. Toho podporují už šestý rok. „Vůbec nemá smysl chtít po dětech,
aby nosily  peníze  od rodičů,  postrádá to jakýkoliv  účinek.  Protože si  chlapce adoptoval  žákovský
parlament, shánějí na něj děti peníze, jak se dá. Zajišťují občerstvení na veřejných akcích, také pěstují
rostliny a zeleninu, kterou pak prodávají rodičům,“ uvedla Michelová s tím, že na počáteční náklady
jim prý přispívá ze svého tamní ředitel a zpět už pak peníze z výdělku nechce vracet.



Nedávno se do podpory adopce zapojil také učitelský sbor. „Většina učitelek a také moje manželka
napekly dortíky a pak je nabídly dětem jako svačinu do školy, kterou si mohly za příspěvek koupit,“
řekl kolega Michelové z kunštátské školy Ladislav Dostál.
Ten se svou třídou společně našetřil i menší příspěvek, který poslali přes humanitární organizaci Adra
jako jednorázovou podporu jedné chudé rodiny v rozvojové zemi. „Částka kolem tří až pěti set korun
jim stačí  na uživení  na  celý  rok.  Za  menší  obnos se  nakoupí  semena rostlin  a  nářadí  na jejich
obdělávání, do pětistovky se vleze třeba pořízení jedné kozy,“ uvedl Dostál.
Většina učitelů, kteří dětem s adopcemi pomáhají, si všimla, že mnohé z nich jsou překvapené, jak si
lidé v chudých zemích dokážou vystačit na naše poměry s velmi malou částkou.
Pokračování na straně 3

Dokončení ze strany 1
„Naše děti s adopcí začaly před dvěma roky, podporují mladého chlapce z Haiti, každý rok sbírají
papír a peníze, které získají, mu pošlou přes olomouckou charitu. O adopci nám přijeli i vyprávět její
zástupci a na prezentaci byl velký ohlas ze strany žáků. Byli  velmi udivení, jak dobře se nám tady
vlastně žije ve srovnání s tím chlapcem. Tomu každý rok pošlou šest a půl tisíc, ze kterých se platí
školní uniforma, školné, pomůcky a ještě obědy na celý ten rok,“ vyjmenoval ředitel základní školy v
Letovicích Miloš Randula.  Adopci na dálku si mohou zařídit  pouze žáci s podporou učitelů, školy
samy jako příspěvkové organizace totiž dary poskytovat nemohou. „Buď můžou organizovat různé
sbírky a akce, nebo ušetří z kapesného, když se domluví celá třída, je to asi jedna koruna denně na
každého. Tři čtvrtě příspěvku pak míří na podporu dotyčného dítěte a čtvrtina zůstává v organizaci na
vznik dalších rozvojových projektů, jako je třeba stavba nemocnice, školy nebo vodovodu,“ uvedla
třeba koordinátorka adopcí na dálku Marie Chrástecká z Centra Narovinu, které se věnuje rozvojové
spolupráci v africké Keni.

Region| Jižní Morava

Školáci adoptují děti z chudých zemí. Platí školné i jídlo
25.5.2013    denik.cz    str. 0   Jihomoravský kraj

        

Blanensko -  Adopce na dálku na Blanensku funguje. Školáci podporují chudé děti ze zemí třetího
světa. Shanějí peníze na jejich školné i jídlo.

Sedm tisíc. Pro někoho směšná částka, za kterou se pomalu nedá žít ani měsíc. Dětem z chudých
zemí třetího světa však tyto peníze dávají možnost chodit do školy celý jeden rok.
A právě na ně se často skládají školáci včetně těch z Blanenska. Adoptují si dítě z některé exotické
země takzvaně na dálku a pak shánějí peníze na jeho podporu během studia. Aby je vydělali, musejí
často vymýšlet originální nápady.
Třeba děti ze základní školy v Lysicích adoptovali chlapce Ibrahima z Afriky. Na potřebnou částku by
každý žák měl přispět několika desítkami korun. „Žáci si však peníze na podporu Ibrahima shánějí
organizováním různých akcí. Na prvním stupni děti pořádaly burzu hraček, se kterými si už nehrají.
Kamarádům je  prodávaly  za  symbolické ceny.  U rozsvěcování  vánočního stromu v Lysicích zase
mívají  stánek s  rukodělnými výrobky  a  ty nabízejí  rodičům,"  popsala  výchovná poradkyně lysické
základní školy Lea Máslová.

Originální nápady

Podle ní je potřeba neustále něco vymýšlet a oslovovat s novými a originálními nápady, které zaujmou
spolužáky i veřejnost. „Starší žáci zase uspořádali diskotéku s dobrovolným vstupným. V pracovních
činnostech pro změnu vyráběli ledovou tříšť a zmrzlinu, kterou pak prodali," dodala Máslová s tím, že
pro děti mají takové aktivity i výchovný efekt, protože poznají, že nic není zadarmo.
S tím souhlasí i Zdena Michelová z kunštátské základní školy, která tamním žákům pomáhá s adopcí
dnes asi šestnáctiletého Samuela ze Zambie. Toho podporují už šestý rok. „Vůbec nemá smysl chtít
po dětech, aby nosily peníze od rodičů, postrádá to jakýkoliv účinek. Protože si chlapce adoptoval
žákovský parlament, shánějí na něj děti peníze, jak se dá. Zajišťují občerstvení na veřejných akcích,
také  pěstují  rostliny  a  zeleninu,  kterou  pak  prodávají  rodičům,"  uvedla  Michelová  s  tím,  že  na



počáteční náklady jim prý přispívá ze svého tamní ředitel a zpět už pak peníze z výdělku nechce
vracet.
Nedávno se do podpory adopce zapojil také učitelský sbor. „Většina učitelek a také moje manželka
napekly dortíky a pak je nabídly dětem jako svačinu do školy, kterou si mohly za příspěvek koupit,"
řekl kolega Michelové z kunštátské školy Ladislav Dostál.
Ten se svou třídou společně našetřil i menší příspěvek, který poslali přes humanitární organizaci Adra
jako jednorázovou podporu jedné chudé rodiny v rozvojové zemi. „Částka kolem tří až pěti set korun
jim stačí  na uživení  na  celý  rok.  Za  menší  obnos se  nakoupí  semena rostlin  a  nářadí  na jejich
obdělávání, do pětistovky se vleze třeba pořízení jedné kozy," uvedl Dostál.
Většina učitelů, kteří dětem s adopcemi pomáhají, si všimla, že mnohé z nich jsou překvapené, jak si
lidé v chudých zemích dokážou vystačit na naše poměry s velmi malou částkou.
„Naše děti s adopcí začaly před dvěma roky, podporují mladého chlapce z Haiti, každý rok sbírají
papír a peníze, které získají, mu pošlou přes olomouckou charitu. O adopci nám přijeli i vyprávět její
zástupci a na prezentaci byl velký ohlas ze strany žáků. Byli  velmi udivení, jak dobře se nám tady
vlastně žije ve srovnání s tím chlapcem. Tomu každý rok pošlou šest a půl tisíc, ze kterých se platí
školní uniforma, školné, pomůcky a ještě obědy na celý ten rok," vyjmenoval ředitel základní školy v
Letovicích Miloš Randula.
Adopci na dálku si  mohou zařídit  pouze  žáci  s  podporou  učitelů,  školy  samy  jako  příspěvkové
organizace totiž dary poskytovat nemohou. „Buď můžou organizovat různé sbírky a akce, nebo ušetří
z  kapesného,  když  se  domluví  celá  třída,  je  to  asi  jedna  koruna  denně  na  každého.  Tři  čtvrtě
příspěvku pak míří  na podporu dotyčného dítěte  a  čtvrtina  zůstává  v  organizaci  na vznik  dalších
rozvojových  projektů,  jako  je  třeba  stavba  nemocnice,  školy  nebo  vodovodu,"  uvedla  třeba
koordinátorka  adopcí na dálku Marie  Chrástecká  z  Centra  Narovinu,  které  se  věnuje  rozvojové
spolupráci v africké Keni."

URL| http://www.denik.cz/jihomoravsky-kraj/...plati-skolne-i-jidlo-20130523-p8um.html

Nepálče či Afričanče (Mia Kobosilová)
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Nepálče či Afričanče

Na tu myšlenku mě přivedla dcera. Ne proto, že by měla zvýšené sociální cítění, ale protože má ve
druhém ročníku střední školy všechno „na háku“. Docházení do výuky ji najednou nesmírně obtěžuje a
o učení raději ani nemluvím. Jen díky skvělé třídní učitelce, která věří, že se jí zavčas rozbřeskne,
zatím ještě nemusela příslušný vzdělávací ústav opustit.
Já si můžu samozřejmě pusu umluvit, jak se snažím po dobrém i po zlém dcerku rebelku usměrnit.
Většinou marně. Kdo má doma puberťáka, určitě ví, o čem je řeč. Nedávno mě vytočila tak, že jsem
měla potřebu udělat okamžitě něco účinného a smysluplného v rámci zachování vlastního zdravého
rozumu. A co že jsem to vymyslela? Nadpis vám určitě napověděl.
Několik dnů jsem strávila vyhledáváním informací o  adopcích na dálku.  Prošla jsem i nejrůznější
diskuse lidí, kteří už mají s adopcemi dlouholeté zkušenosti. Na jejich základě jsem nejdříve vyřadila
různé lehce podezřelé organizace, které ve mně vyvolávaly pocit,  že si  moje finance bude vesele
užívat úplně někdo jiný než chudé rozvojové dítko. Dále jsem třídila podle zemí. Stranou šly ty, ve
kterých  se  s  dětmi  nedá  komunikovat  v  angličtině,  a  nastaly  by  komplikace  s  překladem
korespondence. Po dalším třídění mi zůstal Tibet, Nepál, Zambie a Keňa. Přestože jsem si prohlížela
fotografie dětí, bylo mi jedno, jestli to bude dívka nebo chlapec a jak bude vypadat. Takový výběr mi
připadal jako někde v marketu a chtěla jsem požádat, aby mi v koordinátoři vybrali dítě sami. Třeba
takové, které už mělo sponzora, začalo chodit do školy a on odstoupil nebo zemřel. Martha si mě však
našla sama. Její podoba na fotografii se mi usadila kdesi vzadu v hlavě a během následujících dnů se
mi pravidelně vybavovala.
Jako nejsympatičtější se mi jevil projekt občanského sdružení Nepálčata, kde celý finanční příspěvek
putuje do Nepálu a česká organizace si z něj vůbec nic nebere. Už jsem pro ně byla rozhodnutá, když
se mi zase před očima objevila  dívenka Martha. Kde já ji  jen viděla? Tak dlouho jsem prohlížela
fotografie dětí, až jsem ji našla – v Zambii. V současné době už mám konkrétní informace přímo od
koordinátorek projektu, a připravujeme dokumenty potřebné k tomu, aby mohla v září nastoupit do
školy.

http://www.denik.cz/jihomoravsky-kraj/skolaci-adoptuji-deti-z-chudych-zemi-plati-skolne-i-jidlo-20130523-p8um.html


Je to opravdu dobrá „terapie“, kterou mohu vřele doporučit  všem, kteří  se v jednom kuse stresují
spoustou zbytečností. Že nemáte sami dost a ne tak ještě podporovat cizí? Máte, každý na Západě
má a hlavně existují i jiné způsoby pomoci než sponzorovat dítě.

Bližší informace najdete například zde:
Nepál: http://nepalcata.cz/chcete-pomoct/
Keňa: http://www.centrumnarovinu.cz/content/adopce-africkych-deti-projekt- pomoci-na-dalku
Zambie: http://www.adopcezambie.cz/jak-na-to/

Svou dceru samozřejmě hodlám aktivně zapojit. Pro začátek může psát své „nové sestře“ dopisy.
Aspoň se procvičí v angličtině a získá konkrétní představu o tom, jak lidé uprostřed Afriky žijí. No, a
pokud se mi podaří v dohledné době našetřit na letenky, určitě využijeme možnosti Marthu a ostatní
děti navštívit.

Teď mám jen pocit, že jsem tak trochu ošidila Nepálčata, ale brzy to napravím a určitě najdu nějaký
způsob spolupráce. Už proto, že bych se tam za nimi také ráda vypravila.

A víte, že můžete „adoptovat“ i tibetského dědečka? http://www.protibet.org/kmotrovstvi-na-dalku.php

URL| http://kobosilova.blog.idnes.cz/c/346760/Nepalce-ci-Africance.html

Školní basketbal pošle keňského chlapce do školy
12.6.2013    Mladá fronta DNES    str. 3   Střední Čechy

    Petr Procházka    

Základní škola Komenského z Nymburka už před čtyřmi roky adoptovala na dálku afrického sirotka a
pomáhá mu ke vzdělání i základní lékařské péči. Páteční benefiční zápas v basketbalu mezi učiteli a
žáky bude sehrán v jeho prospěch.

NYMBURK Že je Nymburk významné basketbalové město, to se dobře ví. Tentokrát se ale chystá
zápas, v němž nepůjde o body do tabulky, o mistrovský titul ani o prémie za vítězství.
I když peníze, vlastně ano, ty tu hrají roli.
V pátek od 10 hodin se na nymburské Základní škole Komenského odehraje benefiční basketbalové
utkání mezi žáky a učiteli, jehož výtěžek podpoří keňského chlapce Calvince, jenž před lety přišel o
oba rodiče. „To byl jeden z důvodů, proč před čtyřmi roky padla volba právě na něj,“ prozradil Radek
Formánek z uvedené školy. „Byl tu nápad a záměr nějaké dítě z Afriky podpořit a žákyně deváté třídy
tehdy vybraly Calvince.“
Základní škola Komenského zapojuje do charitativního projektu i své žáky, proto dívky dostaly šanci
při  volbě.  A  důkazem důvěry  v  děti  je  vlastně  i  Radek  Formánek,  jemuž  byla  svěřena  mediální
prezentace páteční akce.
„Baví mě to, rád bych byl jednou vaším kolegou a stal se novinářem,“ pochlubil se žák osmé třídy.
Teď zase  zpět  k  basketbalu.  Učitelé  se  v  duelu  postaví  proti  dětem,  přičemž každý  koš kantorů
znamená deset korun na konto Calvince.
Škola si dovoluje pozvat i širokou veřejnost, mezi diváky bude během střetnutí probíhat dobrovolná
sbírka. „Basketbal byl vybrán záměrně, protože je v Nymburce úspěšný a má tu tradici,“ líčí Radek
Formánek. „Ve škole máme sportovní třídy a do benefičního zápasu se zapojí i někteří bývalí žáci,
kteří nyní působí v nymburském klubu. Stanou se posilami týmu učitelů.“
I keňský sirotek Calvince je sportovec, baví ho fotbal, zajímá se i o přírodovědu. Nymburská škola
dostává dvakrát ročně od jeho učitele dopisy v angličtině, z nichž se dozvídá, jak se chlapci daří,
připojené bývají také fotky. „Vznikl i nápad pozvat Calvince do České republiky, jenže není to možné,
organizace zaštiťující projekt to neumožňuje,“ říká Formánek. „Kdyby prý viděl, jak tu žijeme, bylo by
to srovnání pro něj příliš šokující.“
Aby měl žák 5. třídy základní školy v Africe naději na vzdělání a základní lékařskou péči, přispívá mu
nymburská škola 7 200 korun ročně, z čehož čtvrtinu spolknou náklady na projekt.
Pomůžete v pátek i vy?
***
»Ve škole máme sportovní třídy a do benefičního zápasu se zapojí i někteří bývalí žáci, kteří nyní
působí v nymburském klubu. Radek Formánek žák osmé třídy ZŠ Komenského
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Foto popis| Calvince Chlapec ztratil v raném věku oba rodiče. Pečuje o něj babička, která je velice
stará  a  nemá moc  peněz.  Calvince  navštěvuje  pátou  třídu  základní  školy  a  nejvíc  se  zajímá  o
přírodovědu a fotbal.
Foto autor| Foto: archiv školy

Regionální mutace| Mladá fronta DNES - střední Čechy

Výtěžek z basketbalového zápasu mezi učiteli a žáky bude pomáhat
v Africe

12.6.2013    novinky.cz    str. 0   Vaše zprávy
    Radek Formánek    

V  pátek  14.  června  dopoledne  se  na  Základní  škole  Komenského  Nymburk  uskuteční  exhibiční
basketbalový zápas mezi žáky a učiteli. Výtěžek z této akce bude věnován malému chlapci z Keni,
kterého  škola  finančně  podporuje.  Na  tento  nevídaný  basketbalový  zážitek  je  srdečně  zvána  i
veřejnost.
Přestože keňská vláda vyhlásila bezplatné školství, mnoho dětí pro svou chudobu nemůže docházet
do školy. V takovém případě jsou pro děti jedinou nadějí  na lepší život různé projekty podporující
adopci na dálku.
Základní škola Komenského v Nymburce se před několika lety přihlásila do projektu Adopce afrických
dětí,  který  realizuje  Humanistické centrum Narovinu.  Začala  tak  adoptovat  afrického  chlapce
Calvince a on díky tomu může navštěvovat školu a lékaře.
Calvince ztratil v raném věku oba rodiče. Nyní o něj pečuje babička, která je velice stará a nemá tolik
finančních prostředků. Chlapec navštěvuje 5. ročník základní školy v Gogo a nejvíce se zajímá o
přírodovědu a o fotbal.
Žáci i učitelé z nymburské školy pevně doufají, že díky jejich podpoře vydrží Calvincovi i nadále chuť a
motivace se vzdělávat a užívat si života ve svých volných chvílích.
Za účelem získání dalších finančních prostředků pro Calvince uspořádá škola exhibiční basketbalový
zápas mezi žáky a učiteli. Turnaj nebude jen tak obyčejný, neboť každý koš učitelů bude znamenat 10
Kč  pro  Calvince.  Během  zápasu  zároveň  proběhne  také  dobrovolná  sbírka  mezi  diváky.  Hlavní
iniciátor benefičního projektu Mgr. Jan Petřík zve všechny, aby přišli basketbalisty a Calvince podpořit.

Další informace o projektu
URL| http://www.novinky.cz/vase-zpravy/stre...iteli-a-zaky-bude-pomahat-v-africe.html

Keňského chlapce Calvince podporuje ZŠ Komenského
12.6.2013    Nymburský deník    str. 3   Nymbursko

    LUKÁŠ TREJBAL    

Exhibiční basketbalový zápas mezi učiteli a žáky školy v Nymburce přinese peníze chlapci

Nymburk, Keňa – V pátek 14. června se koná od 10 hodin na Základní škole Komenského Nymburk
exhibiční basketbalový zápas mezi žáky a učiteli. Výtěžek z této akce bude věnován malému chlapci z
Keni, kterého škola finančně podporuje. Na tento benefiční basketbalový zážitek je srdečně zvána i
veřejnost.
„I  přesto,  že  keňská  vláda  vyhlásila  bezplatné  školství,  mnoho  dětí  pro  svou  chudobu  nemůže
docházet  do školy.  V takovém případě jsou pro  děti  jedinou  nadějí  na lepší  život  různé  projekty
podporující adopci na dálku,“ uvedl za organizátory Radek Formánek. Základní škola Komenského v
Nymburce  se  před  několika  lety  přihlásila  do  projektu  Adopce  afrických  dětí,  který  realizuje
Humanistické centrum Narovinu. Začala tak adoptovat afrického chlapce Calvince, který díky tomu
může  navštěvovat  školu  a  lékaře.  „Calvince  ztratil  v  raném věku  oba  rodiče.  Nyní  o  něj  pečuje
babička,  která  je  velice  stará  a  nemá  tolik  finančních  prostředků.  Chlapec  navštěvuje  5.  ročník
základní školy ve městě Umoya a nejvíce se zajímá o přírodovědu a o fotbal,“ popsal Formánek.
Žáci i učitelé z nymburské školy pevně doufají, že díky jejich podpoře vydrží Calvincovi i nadále chuť a
motivace se vzdělávat a užívat si života ve svých volných chvílích.

http://www.novinky.cz/vase-zpravy/stredocesky-kraj/nymburk/3964-18065-vytezek-z-basketbaloveho-zapasu-mezi-uciteli-a-zaky-bude-pomahat-v-africe.html


Za účelem získání dalších peněz pro Calvince pořádá škola exhibiční basketbalový zápas mezi žáky a
učiteli.  Turnaj  nebude obyčejný,  neboť  každý  koš učitelů  bude znamenat  10  korun  pro  Calvince.
Během zápasu zároveň proběhne dobrovolná sbírka mezi diváky.
Hlavní iniciátor benefičního projektu a učitel základky Komenského Jan Petřík zve širokou veřejnost,
aby přišla basketbalisty a Calvince podpořit.Více seoprojektu dozvítena sociální síti  Facebook pod
názvem Basketbalová benefice na ZŠKomenského Nymburk.
***
„I  přesto,  že  keňská  vláda  vyhlásila  bezplatné  školství,  mnoho  dětí  pro  svou  chudobu  nemůže
docházet do školy. Calvince ztratil v raném věku oba rodiče. Nyní o něj pečuje babička, která je velice
stará  a  nemá tolik  finančních  prostředků.  Chlapec navštěvuje  5.  ročník  základní  školy  ve  městě
Umoya a nejvíce se zajímá o přírodovědu a o fotbal.“ Radek Formánek, ZŠ Komenského

Foto popis| Calvince z Keni.  Foto autor| Foto: archiv ZŠ Komenského Nymburk
Region| Střední Čechy

Děti umí zpívat africkou píseň Jambo
Červen 2013, Krnovský deník



GASK rozezněla benefice Narovinu
19.8.2013    Kutnohorský deník    str. 2   Kutnohorsko - region

    LUCIE ŠPAČKOVÁ    

Kutná Hora – Benefiční koncert Narovinu hostil v pátek večer refektář Jezuitské koleje v Kutné Hoře.
Akce  se  konala  pod  záštitou  občanského  sdružení  Centrum  Narovinu,  které  se  zaměřuje  na
rozvojovou pomoc s cílem zlepšení vzdělávání, zdravotní péče a celkové životní úrovně v Africe.
Výtěžek z dobrovolného vstupného z kutnohorského koncertu bude využit na projekt Adopce afrických
dětí – projekt pomoci na dálku. Konkrétně na vzdělání keňských dětí.
Písní  Broken Vow zahájila  koncert  Lucie Mrňáková. „V centru  Narovinu dělám dobrovolnici.  Moje
maminka  tam  pracuje  jako  koordinátor.  Řekla  jsem  si  tedy,  proč  nepomoct  centru  trošku  víc  a
neuspořádat charitativní koncert. S Václavem hraji na koncertech již několik let a tomu se můj návrh
líbil. Michal ze začátku nevěděl, do čeho vlastně jde. Tato akce je spíše spontánní,“ uvedla zpěvačka
Lucie Mrňáková která akci zorganizovala. Její zpěv již na samém začátku koncertu vyvolal u několika
jedinců slzy v očích.
Večer se přenesl do atmosféry známých muzikálových písní v podání Michala Smrkovského a Lucie
Mrňákové. Klavírního doprovodu se ujal Václav Poživil. Opřestávce se všichni přítomní měli možnost
přemístit k charitativnímu stánku, tam si zakoupit předměty, a podpořit tak budoucnost afrických dětí.
Po  třicetiminutové  pauze  následoval  sestřih  populárních  písní  v  podání  všech  tří  umělců.  Celým
večerem provázela Veronika Lebedová.
***
Občanské sdružení Centrum Narovinu
Občanské  sdružení  Centrum  Narovinu  se  zaměřuje  na  rozvojovou  spolupráci  s  cílem  zlepšení
vzdělávání,  zdravotní  péče  a  celkové  životní  úrovně  v  Africe.  Mezi  další  priority  sdružení  patří
přispívání k vytváření tolerantní multikulturní společnosti, zvyšování veřejného povědomí o situaci v
rozvojových  zemích  a  prevence  diskriminace  a rasismu v  naší  společnosti.  Centrum Narovinu  je
členem českého Fóra pro  rozvojovou  spolupráci  (FORS) a  spolupracuje  na  kampani  Česko proti
chudobě. Počátky činnosti Centra Narovinu sahají do roku 1995. Po patnácti letech působení pod
původním názvem  Humanistické centrum Narovinu došlo v roce 2009 k organizačním změnám,
které vyvrcholily  přejmenováním sdružení  a přijetím nových  stanov.  V současné době představují
hlavní  náplň  aktivit  Centra  Narovinu  projekty  zahraniční  rozvojové  spolupráce  v  Keni  a  globální
výchovy v České a Slovenské republice.              Zdroj: http://www.centrumnarovinu.cz

Foto popis| Více fotografií z benefičního koncertu Narovinu na http://www.kutnohorsky.denik.cz.
Foto autor| Foto: 2x Deník/ L. Špačková   Region| Střední Čechy

http://www.kutnohorsky.denik.cz/
http://www.centrumnarovinu.cz/
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naše pozvánka
7.11.2013    Haló noviny    str. 11   Mladýma očima

    (rj)    Adopce Afrika    

Srdečně zveme na BENEFIČNÍ AUKCI vítězných prací dětí z mezinárodní výtvarné soutěže Rádia
Junior Českého rozhlasu Malujeme po síti.

Udělejte radost sobě i svým blízkým a kupte si krásné dekorace, svícny, loutky nebo obrázky
od dětí z celého světa... Výtěžek podpoří projekt komunitního centra Ostrov naděje na Rusinga Island
v Keni.

Kdy? Již dnes od 15 do 19 hodin v Národopisném muzeu - Musaionu, Kinského zahrada 98,
Praha 5.

Akce  se  koná  v  rámci  slavnostního  ukončení  výstavy  dětských  výtvarných  prací,  která
proběhla ve spolupráci Národního muzea a ČRo. K zakoupení budou kresby i rukodělné práce dětí.

Celé odpoledne bude ve znamení workshopů s africkou tematikou pro děti, chybět nebude
promítání a beseda s koordinátory Centra Narovinu. Přítomni budou také »adoptivní rodiče«, kteří se
za dětmi do Afriky vypravili.  Předsedkyně Centra Narovinu Dana Feminová se vrátila z Keni přede
dvěma týdny, novinek z projektů i ze života v Keni je opravdu hodně.

Od  18  hodin  proběhne  benefiční  aukce.  Tou  provede  půvabná  herečka  Jitka  Ježková
(aktuálně k vidění např. v Doktorech z Počátků), která je zapojena do programu Adopce afrických dětí
- projektu pomoci na dálku a již několik let podporuje přes české humanisty vzdělání chlapce Collinse
v Keni.

Vytvořili rekord v malování sněhuláků
20.12.2013    Žďárský deník    str. 3   Zpravodajství

    (lm)    Adopce Afrika    

Žďár nad Sázavou – Celkem 352 dřevěných  sněhuláků se podařilo  omalovat,  a tím získat  český
rekord v této činnosti, dětem i dospělým ve Žďáře nad Sázavou.

„Rekord  byl  Agenturou  Dobrý  den  potvrzen  a  bude  zapsán  do  České  knihy  rekordů,“
informovala  zástupkyně  ředitele  žďárského  Active  –  Střediska  volného  času,  které  malování
sněhuláků uspořádalo, Marie Neubauerová.

Aby  bylo  rekordu  dosaženo,  museli  školáci  i  účastníci  veřejné  vánoční  výtvarné  dílny
namalovattvářminimálně333  dřevěným  sněhulákům,  které  vysoustružil  výrobce  lidových  hraček
Zdeněk Bukáček z Krouny. Ten jich měl pro jistotu připraveno 371 a všem „výtvarníkům“ radil, jak mají
při práci postupovat. „Malování sněhuláka není těžké, ale asi tak hodinku času přece jenom zabere,“
uvedl Zdeněk Bukáček.

Protože dosud žádný rekord v malování dřevěných sněhuláků v České knize rekordů zanesen
není,  číslo,  kterého  pro  něj  musí  dosáhnout,  si  organizátoři  pokusu  stanovili  sami.  „Je  to  takové
sympatické a dobře zapamatovatelné číslo – předpokládali  jsme, žebyseho dalo dosáhnout,“  řekla
Marie Neubauerová.

Výtěžek z akce (lidé si neomalovaného sněhuláka kupovali za 60 korun) poputuje na podporu
keňského školáka, kterého Active – SVČ adoptovalo na dálku.

Foto popis| FIGURKY. Výrobce lidových dřevěných hraček Zdeněk Bukáček přichystal 371 sněhuláků.
352 z nich pak dodali malí i velcí „malíři“ barvami tvář.
Foto autor| Foto: Deník/Lenka Mašová
Region| Vysočina
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