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Jednou z loňských novinek Asociace společenské odpovědnosti byl Akcelerátor Cen SDGs, který vznikl ve 
spolupráci s Impact Hub ČR. Celkem 25 projektů využilo možnosti zapojit se do rozvojového programu a 
poslední tři měsíce roku 2020 na sobě pilně pracovaly. Pět nejlepších z nich právě teď začíná svou individuální 
akceleraci. 
 
Realizátoři projektů se aktivně účastnili workshopů na téma leadership, jak komunikovat téma udržitelnosti či 
teorie změny. Potkávali se na pracovních mastermind skupinách, kde sdíleli své konkrétní problémy a získávali 
zpětnou vazbu. Účastníci akcelerátoru si také vyslechli názory odborníků v rámci panelové diskuse na, právě 
aktuální, téma Tipy pro stabilizaci a rozvoj organizace v turbulentní době. Podzimní část Akcelerátoru Cen SDGs 
byla zakončena závěrečným večerem na téma Úspěchy a nezdary SDGs hrdinů, kde se prezentovalo celkem 10 
projektů, ze kterých odborná porota a veřejnost vybraly nejlepších 5 projektů, které následně postoupily do jarní 
části akcelerace. Atmosféru večera si můžete připomenout v tomto videu.  
Rozhodování odborné poroty nebylo vůbec jednoduché. Všechny projekty, které se do Akcelerátoru zapojily, 
tvrdě pracovaly na svém zlepšení a jejich pozitivní dopad na společnost i planetu je skutečně znát. Do jarní 
části, tzv. individuální akcelerace, na základě rozhodnutí odborné poroty postoupily:  
Cambodian (s projektem.pepper..field ) – cílem projektu je dlouhodobá podpora 400 malých farmářů s 
Kampotským pepřem v Kambodži, což vede k zajištění jejich důstojných podmínek pro život, Centrum 
Narovinu (s projektem Komunitní centrum Ostrov Naděje na Rusinga Island v Keni ) – Centrum poskytuje 
kvalitní vzdělání a lékařskou péči především dětem. Zlepšuje tamní životní podmínky vzájemnou spoluprací a 
solidaritou, Česká krajina (s projektem Rezervace divokých koní ) – první rezervace na světě, kde společná 
pastva divokých koní, zubrů a praturů pomáhá krajině adaptovat je na změnu klimatu, Hlas zvířat (s projektem 
Zefektivnění činnosti Hlasu zvířat pomocí aplikace a nových pracovníků ) – posláním spolku je prosazovat a hájit 
práva a zájmy všech hospodářských, divokých i domácích zvířat v ČR i po celém světě.  
Pátý postupující projekt měla možnost vybrat široká veřejnost. Nejvíce diváků dalo svůj hlas:  
Haenke (s projektem Vzdělávací aktivity Haenke ) – v rámci vzdělávacích aktivit v ČR se zabývá především 
otázkami souvisejícími s funkcí rostlin a přírody v kontextu udržitelného života ve městech.  
S novým rokem začíná druhá část Akcelerátoru Cen SDGs, v rámci které bude každému ze zmíněných 5 
projektů přidělen profesionální mentor. Ten bude spolu s projekty odhalovat slabé stránky, nacházet jejich 
efektivní řešení a třeba i nové cesty, kterými se vydat. Projekty mohou využít i odborných služeb a rad více než 
200 expertů z Impact Hub. V neposlední řadě získají projekty rozpočet na osobní rozvoj a případné napojení na 
investice. Jarní část Akcelerátoru Cen SDGs skončí na konci března 2021.  
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Simona Heřtusová stojí za obecně prospěšnou společností Centrum Narovinu, která se zaměřuje na rozvojovou 
spolupráci s cílem zlepšení vzdělávání, zdravotní péče a celkové životní úrovně v Keni. 
Jejím hlavním posláním je pomoc vzdělání dětí v Keni, aby měly šanci prožít bezstarostné dětství i lepší 
budoucnost. Centrum Narovinu podporuje kampaň Česko proti chudobě a cíle udržitelného rozvoje (SDGs).  
Stojíte za organizací Centrum Narovinu, jak dlouho už fungujete?  
Organizaci jsme zakládaly spolu s kolegyní Danou Feminovou v roce 1995. V roce 2000 proběhly první cesty do 
Afriky a začaly jsme organizovat rozvojové projekty podporující vzdělání a zdraví především dětí v Keni.  
Jaké je vaše hlavní poslání?  
Hlavním posláním je podpora vzdělání dětí v Keni, aby měly šanci prožít bezstarostné dětství i lepší budoucnost. 
Ale tím, co děláme v daleké Keni, přispíváme také k vytváření tolerantní multikulturní společnosti, ke zvyšování 
veřejného povědomí o situaci v rozvojových zemích a k prevenci diskriminace a rasismu v naší společnosti.  
Jak dlouho už fungujete a jak vás napadlo Centrum Narovinu založit?  
V roce 1995 byly impulsem myšlenky Humanistického hnutí, rozvoj občanské společnosti a kulturně 
společenské aktivity v České republice. Poté jsme naši činnost rozšířili a v globálních souvislostech viděli, že to, 
co se děje v jedné části naší planety ovlivňuje životy lidí v jiné části. To, že ve 21. století žije stále tolik lidí v 
extrémní chudobě, nedosáhne na zdravotní péči či zajištění vzdělání svým dětem, před tím není možné zavírat 
oči.  
Můžete nám stručně představit vaše klíčové projekty?  
V současné době jsou hlavní náplní činnosti projekty zahraniční rozvojové spolupráce a rozvoj dobrovolnictví. V 
projektech klademe důraz na trvalou udržitelnost a soběstačnost, aktivní přístup místních lidí a přebírání 
zodpovědnosti.  
Mezi hlavní projekty patří komunitní centrum Ostrov Naděje na Rusinga Island v Keni, které denně navštěvuje 
přes 500 dětí. Jeho součástí je sirotčinec, mateřská, základní a střední škola, vzdělávací centrum s knihovnou a 
počítačovou učebnou, zdravotní klinika a farma.  
A program Adopce afrických dětí - projekt pomoci na dálku, který funguje od roku 2002 a se vzděláním pomohl 
více než 4 000 dětem.  
Velice mě zaujal program Adopce afrických dětí. Jak funguje a jak se lze stát jeho součástí?  
V rámci programu Adopce afrických dětí si můžete vybrat některé z dětí a podpořit ho ve vzdělání. Na našich 
stránkách www.AdopceAfrika.cz najdete databázi dětí včetně jejich rodinné situace a stupně dosaženého 
vzdělání. Podpořit tak můžete ty nejmenší děti, které začínají v mateřské školce či základní škole nebo třeba i 
studenty, kteří by si rádi dokončili studium na střední škole či vyšší odborné škole.  
Neméně zajímavé je pak komunitní centrum Ostrov Naděje v Keni. Jaký je jeho hlavní přínos?  
Tento projekt vytváříme od roku 2003 s místní komunitou ostrova Rusinga Island a jeho hlavním přínosem je 
poskytnutí přístupu ke kvalitnímu vzdělávání s respektujícím přístupem 500 dětem a zabezpečení nového 
domova opuštěným dětem a sirotkům. Klinika, která je součástí komplexu, přináší zdravotní péči pro 20 000 
pacientů z oblasti.  
Aktuálně právě s projektem komunitního centra procházíte Akcelerátorem Cen SDGs, kde jste společně s 
dalšími čtyřmi projekty postoupili do jarní akcelerace. Jak se vám dosavadní program líbí?  
Moc si této příležitosti a zkušenosti vážíme. Pomohlo nám to rozšířit si obzory a dostat zpětnou vazbu od 
odborníků. V neposlední řadě si také ujasňujeme další kroky, kterými se chceme vydat na cestě k soběstačnosti 
tohoto projektu.  
V čem vidíte největší přínos pro váš projekt?  
Asi největším přínosem je pro nás nabídnutá pomoc v rámci konzultací a rozjezdu nových možností s odborníky. 
Věříme, že nám to pomůže nasměrovat naše další kroky k trvalé udržitelnosti projektu Ostrova Naděje, který si 
stále klademe za náš hlavní cíl.  
Asociace společenské odpovědnosti v loňském roce již počtvrté udělila Ceny SDGs udržitelným projektům, které 
mění Česko a svět k lepšímu. Projekty přihlášené do Cen SDGs 2020 měly poprvé možnost zapojit se do 
Akcelerátoru Cen SDGs. Na podzim se 25 projektů účastnilo rozvojového programu a následné individuální 
akcelerace, která jim pomohla znásobit pozitivní dopad aktivit, které na podporu SDGs již realizují. S novým 
rokem začala druhá část Akcelerátoru Cen SDGs, v rámci které bude každému ze zmíněných 5 projektů 
přidělen profesionální mentor. Ten bude spolu s projekty odhalovat slabé stránky, nacházet jejich efektivní 
řešení a třeba i nové cesty, kterými se vydat. Projekty mohou využít i odborných služeb a rad více než 200 
expertů z Impact Hub. V neposlední řadě získají projekty rozpočet na osobní rozvoj a případné napojení na 
investice. Jarní část Akcelerátoru Cen SDGs skončí na konci března 2021.  
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Ceny SDGs v loňském roce doprovázel akcelerační program, který pro Asociaci společenské odpovědnosti 
realizoval Impact Hub ČR. Akcelerátor Cen SDGs byl rozdělen na dvě části, rozvojový program a následnou 
individuální akceleraci. Celkem 25 projektů využilo na podzim 2020 možnosti zapojit se do rozvojového 
programu a 5 nejlepších z nich začátkem roku pokračovalo individuální akcelerací. 
 
Individuální akcelerace probíhala od ledna do konce března 2021. Na začátku projekty absolvovaly úvodní 
diagnostiku s Petrem Vítkem, spoluzakladatelem Impact Hub ČR, a Vladimírem Víškem, odborníkem v oblasti 
sustainabilty, kde se společně detailně zaměřili na chod a fungování projektů a definovali si změny a cíle, 
kterých chtějí v rámci akcelerace dosáhnout.  
Každému projektu byl následně přidělen osobní mentor, který projekt provázel po celou dobu akcelerace. Kromě 
setkání s mentorem mohly projekty využít také konzultace s experty, kteří se orientují na různá specifická 
zaměření, jako například marketing, fundraising apod. Projekty zároveň získaly osobní rozpočet ve výši 25 000 
Kč na svůj osobní rozvoj a mediální podporu.  
Všechny projekty na sobě pilně pracovaly a o svůj posun v rámci akcelerace se podělily na závěrečném setkání, 
na kterém se sešli zástupci projektů a jejich mentoři se zástupci Asociace společenské odpovědnosti a Impact 
Hub ČR. Setkání, během kterého projekty i mentoři shrnuli svou tříměsíční cestu akcelerací, bylo velmi 
inspirativní. Sdíleli svá očekávání, dojmy i konkrétní kroky, které podnikli. Všechny projekty se shodly, že pro ně 
byla akcelerace velmi užitečnou zkušeností.  
“Ceníme si, že jsme byli vybráni mezi pět nejlepších projektů a že se Hlas zvířat umístil v Cenách SDGs. 
Doufáme, že nám akcelerátor pomůže při zajištění financování, abychom mohli zachraňovat denně více zvířat. 
Podařilo se nám spojit se se skvělými lidmi a profesionály, kteří jsou zapáleni pro boj za práva zvířat a ochranu 
přírody,” řekl Robert Plicka z organizace Hlas zvířat.  
Druhou částí Akcelerátoru Cen SDGs úspěšně prošli:  
Cambodian (s projektem.pepper..field ) – cílem projektu je dlouhodobá podpora 400 malých farmářů s 
Kampotským pepřem v Kambodži, což vede k zajištění jejich důstojných podmínek pro život, Centrum 
Narovinu (s projektem Komunitní centrum Ostrov Naděje na Rusinga Island v Keni ) – Centrum poskytuje 
kvalitní vzdělání a lékařskou péči především dětem. Zlepšuje tamní životní podmínky vzájemnou spoluprací a 
solidaritou, Česká krajina (s projektem Rezervace divokých koní ) – první rezervace na světě, kde společná 
pastva divokých koní, zubrů a praturů pomáhá krajině adaptovat je na změnu klimatu, Hlas zvířat (s projektem 
Zefektivnění činnosti Hlasu zvířat pomocí aplikace a nových pracovníků ) – posláním spolku je prosazovat a hájit 
práva a zájmy všech hospodářských, divokých i domácích zvířat v ČR i po celém světě.  
Haenke (s projektem Vzdělávací aktivity Haenke ) – v rámci vzdělávacích aktivit v ČR se zabývá především 
otázkami souvisejícími s funkcí rostlin a přírody v kontextu udržitelného života ve městech.  
“Za své působení v Impact Hubu jsem se potkala s desítkami až stovkami projektů a vždy mě na konci 
akcelerace fascinuje to nadšení a energie, které z projektů prýští – navzdory tomu, že jsou účastníci unavení, ne 
vždy se podaří všech cílů dosáhnout nebo vyvstane potřeba upravovat je za pochodu. Pět finalistů Akcelerátoru 
Cen SDGs jsou toho důkazem, jaké zázraky se mohou dít, když propojíte ty správné lidi a vytvoříte jim prostor a 
podmínky pro růst,” uvedla Lenka Krákorová, patronka akceleračních programů Impact Hub Praha.  
Akcelerátor Cen SDGs vznikl za laskavé finanční podpory společnosti Google a programu Grow With Google, 
společnosti Unilever Česká republika a České rozvojové agentury, pod záštitou Ministerstva zahraničních věcí 
ČR. V letošním roce je pro účastníky Cen SDGs připraven bezplatný vzdělávací program  
Akademie SDGs. Startuje již 22. dubna 2021 symbolicky na Den Země akcí s názvem “Jak přispět k obnově 
planety”. Více k Akademii SDGs 
 

 
V úterý 30. března se bude v městské knihovně v Praze konat online přednáška s názvem Keňa - 
země mnoha tváří  
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redaktor  
V úterý 30. března se bude v městské knihovně v Praze konat online přednáška s názvem Keňa - země mnoha 
tváří. O tom, jak se žije v nejchudších čtvrtích a slamech Nairobi, jaký je život na vesnicích nebo proč vznikl 
program adopce afrických dětí, pohovoří Dana Feminová a Simona Heřtušová. Přednáška proběhne na 
streamovací platformě Zoom, je zcela zdarma a začne v 18 hodin. 
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Povídání Dany Feminové a Simony Heřtusové o tom, jak se žije v nejchudších čtvrtích a slamech Nairobi a jaký 
je život na vesnicích se koná 30. března od 18 hodin. 
 
Proč vznikl program „Adopce afrckých dětí – projekt pomoci na dálku? Mají keňské děti šanci bez vzdělání 
získat lepší budoucnost? Co nabízí komunitní centrum Ostrov Naděje na Rusinga Island? Přednáška proběhne 
na streamovací platformě zoom zdarma. 
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Zábavné povídání s workshopem především pro děti Víte, jak vypadá... / LIVE stream - (2021-03-23 16:00:00 - 
2021-03-23 00:00:00) 
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Program OU Aid Ostravské univerzity zaměřený na pomoc rozvojovým zemím otevírá nové kolo přihlášek. Kam 
všude můžeš vyjet jako dobrovolník a jak ti v tom Ostravská pomůže? 
 
O co vůbec jde? OU Aid je univerzitní program, prostřednictvím kterého můžeš jako student Ostravské 
vycestovat jako dobrovolník do rozvojových zemí. Na minimálně měsíční pobyt s finanční podporou OU se dá v 
jarní výzvě vyjet ve spolupráci s jednou ze čtyř partnerských organizací. A neboj, finančně tě Ostravská podpoří 
grantem, který pokrývá předpokládané náklady spojené s mobilitou až do výše 100 %.  
Nebyl bys rozhodně první, kdo se do světa s OU Aid vydá. Student doktorského studia Vilém Spálovský z 
Katedry fyzické geografie a geoekologie Přírodovědecké fakulty pomáhá v Etiopii právě teď. Vilém během svého 
měsíčního výjezdu prostřednictvím partnerské organizace, České geologické služby, pomáhá s vytvářením 
geologických a tematických map pro geologické zmapování etiopské oblasti Sidama. Podílí se tam na sběru 
datových podkladů, měření struktur nebo identifikace hornin. Projekt České geologické služby podporuje 
plánování udržitelného hospodaření v krajině s podporou České rozvojové agentury.  
Na podzim vyjel do Etiopie i student Lukáš Vaverka jako vůbec první účastník OU Aid. Díky úspěšnému výjezdu 
Lukáše a Viléma nabízí Česká geologická služba tři dobrovolnická místa pro studenty Ostravské i v aktuální 
výzvě.  
Další partnerskou organizací je Centrum Narovinu, se kterou mohou studenti vyjet dobrovolničit do Keni. Právě 
tam vyjela 1. května 2021 jako první studentka OU doktorandka Petra Macounová z Ústavu epidemiologie a 
ochrany veřejného zdraví Lékařské fakulty. V průběhu léta a podzimu 2021 bude dalších osm dobrovolníků z 
OU na výjezd Petry do Centra Narovinu navazovat.  
Pokud se obáváš příliš velkého kulturního šoku z příjezdu do rozvojové země, i na to se tě Centrum mezinárodní 
spolupráce OU snaží připravit. Všechny účastníky programu čeká webinář šitý na míru programu OU Aid na 
téma „An Intercultural Sensitivity Training“ s mezinárodně uznávanou lektorkou Jessicou Price. Ten prozatím 
poslední, dvoudenní, proběhl letos v březnu.  
Jessica Price se profesně věnuje kulturně senzitivní terapii. Studenti OU se v rámci své přípravy na misi do 
rozvojových zemí naučili, jak moc člověka a společnost ovlivňuje kultura a čeho všeho je součástí. Za zpětné 
vazby studentů z tohoto workshopu jsme velmi rádi:  
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Milí hudební příznivci, ráda bych využila této příležitosti k malému ohlédnutí se za naším vánočním benefičním 
koncertem, který se za podpory města Vimperk a Městského kulturního střediska uskutečnil 12. 12. 2020 a v 
rámci kterého jsem měla možnost zazpívat Vám spolu se svou kapelou Naboso. Rádi bychom touto cestou ještě 
jednou poděkovali všem online divákům, díky kterým se podařilo vybrat na dobrou věc neuvěřitelných 30.072 K 
č! Tento výtěžek jsme rozdělili mezi dvě instituce – Domácí hospic sv. Jakuba v Prachaticích a Centrum 
Narovinu, které se věnuje rozvojové spolupráci v africké Keni. V rámci hospice byly peníze využity na nákup 
tonometru, fonendoskopu a notebooku pro usnadnění vedení zdravotnické dokumentace přímo v rodinách 
pacientů, o které zaměstnanci hospice pečují. Centrum Narovinu zase věnované peníze využilo na únorový 
chod kliniky Ostrova Naděje na ostrově Rusinga na Viktoriině jezeře, během kterého bylo ošetřeno na 1.068 
pacientů a narodilo se 8 dětí. Máme velkou radost, že jsme díky Vám mohli podpořit činnost těchto výjimečných 
institucí a zároveň jím prostřednictvím tohoto finančního daru poděkovat za těžkou a tolik důležitou práci, kterou 
každodenně odvádějí.  
Závěrem bych Vás ještě ráda pozvala na náš druhý online koncert „Naboso v obýváku“, který se uskuteční 6. 
června od 20:00 a který budete moci zdarma (či za dobrovolný příspěvek) zhlédnout na našem FB (Naboso 
band) a webu (nabosoband.cz). Moc Vám děkujeme za přízeň a těšíme se snad brzy nejen Naboso, ale hlavně 
naživo.  
 

 
Mají plnou náruč lásky  
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Mateřskou lásku by ve svém životě mělo poznat každé dítě. Ne vždy je to však možné. Které slavné ženy 
nabídly svůj domov opuštěné ratolesti a kdo pečuje alespoň na dálku?  
ALICE NELLIS & OLIVER & ELLA  
„Adopce je normální!“  
Trápení s početím režisérka Alice Nellis (50) vyřešila adopcí dětí – dcery Elly (15) a syna Olivera (12). Způsobů, 
jak mít dítě, je spousta. Mnohem důležitější než to, jak se stanou rodiči, je, jakými rodiči budou,“ řekla Alice, jež 
pár let po adopci přivedla přirozenou cestou na svět syna Františka (7).  
NELA BOUDOVÁ & SAŠA  
Jako vejce vejci  
Nela Boudová (53) je maminkou dvou kluků – Andreje (22) a Dalibora (20). Není tedy divu, že zatoužila po 
holčičce. Z dětského domova si domů odvedla Sašu (11), která na první pohled vypadá jako její vlastní dítko. 
„Ráda zpívá, je muzikálně nadaná, chodí na balet, takže máme i podobné zájmy,“ říká o osvojené dcerce 
herečka.  
LUCIE BENEŠOVÁ & SÁRA  
Nedají na sebe dopustit  
V roce 2007 si Lucie Benešová (47) osvojila tehdy sedmiletou dceru Sáru (21), s níž má stále krásný vztah. 
Dokonce společně před pandemií rozjely podnikání. „Provozujeme divadelní kavárnu,“ chlubila se herečka. 
Bohužel jim současná situace udělala trochu čáru přes rozpočet. Přesto ale ani jedna z nich nesmutní a 
dokážou si najít jiné společné činnosti, které je naplňují štěstím.  
ZUZANA BYDŽOVSKÁ  
Pomáhá v Africe  
Je maminkou dnes už dospělého syna Kristiána (20). Krom toho si Zuzana Bydžovská (59) adoptovala dvě děti 
v africké Ugandě. „Livingstona jsem si vybrala z fotek, u Ester jsem to už nechtěla vybírat. Jsem ráda, že jsem jí 
takhle mohla pomoct. Nejde jen o to, že se dítě může dostat do programu. Je to pomoc i celé rodině,“ uvedla na 
to konto herečka, která roky podporuje organizaci Adopce na dálku.  
BÁRA MUNZAROVÁ  
Finanční zabezpečení   
Je to patnáct let, co se Bára Munzarová (49) sta stala na dálku matkou afrického klučiny. „S každým dopisem od 
mého adoptované adoptovaného chlapce, který prosperuje, roste, je zd zdravý a tím pádem může zažívat trochu 
toho běžného životního štěstí, s každým jeho děko děkovným řádkem se mi po celé duši vždy rozleje dobrý 
pocit a plně jasné přesvědčení, že alespo alespoň malinko pomoci může každý z nás,“ hlásá he herečka.  
 
„KDYŽ JSEM POTKALA SAŠENKU, BYLA TO LÁSKA NA PRVNÍ POHLED,“ ŘÍKÁ NELA, KTERÁ SE STARÁ 
O DCERU UŽ VÍCE NEŽ TŘI ROKY. Foto autor:   Foto: Profimedia.cz (4), I. Kahún/MAFRA (1) 
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Lékařský život Rodiona Schwarze je tak pestrý a bohatý, že by byl takovým, i kdyby byl příběhem staršího 
doktora, než je náš šestatřicetiletý hostitel. O působení v Africe a studentském pobytu ve Švédsku a Turecku 
nám vyprávěl ve svém současném domově na severním okraji Prahy. 
„Jsem tady sice v podnájmu, ale j ako doma se tu cítím už proto, že tu mám i dárky od dětí z afrického 
sirotčince, o které jsem se tam také staral,“ připouští. 
A hned s úsměvem dodává: „V tuto chvíli hledám pozemek, na kterém bych chtěl postavit vlastní dům. 
Představu o něm už mám jasnou. Mám rád minimalismus inspirovaný Japonskem v kombinaci se severskými 
stavbami. Dřevostavba kombinovaná s funkcionalismem. Mám rád jednoduché, ale elegantní věci.“ 
 
ŠIROKÝ PROSTOR PRO PRÁCI 
Syn ukrajinských rodičů zdědil hudební talent, ale brzy věděl, že hudbu si nechá jako koníček a bude pracovat 
na tom, aby se mohl stát lékařem. Na Moravě vyrůstal od desíti let a během studia na lékařské fakultě v 
Olomouci se chystal na kariéru chirurga. „Krátce po škole mě ale inspirovalo setkání s kapacitou, panem 
profesorem Krečmérym z Bratislavy a využil jsem nabídky odjet na doktorskou misi do Keni a Burundi. Po tom, 
co jsem tam zažil, jsem dospěl k přesvědčení, že chirurgie by mi byla úzkým oborem a rozhodl jsem se věnovat 
praktickému lékařství pro dospělé, které kombinuje více oborů a být tak i v užším kontaktu s pacienty. V mém 
prvním působišti mě měl zaučit zkušený pan doktor, ale na letišti mi řekli, že je hospitalizován v nemocnici, 
protože ho napadli banditi a posekali mačetami. Naštěstí přežil. A já musel začít praxi s holýma rukama a 
fonendoskopem na krku. Jeden z mých pozdějších úspěchů byl, že jsem tamní děti naučil umývat ruce mýdlem. 
Nemocnost se snížila o sedmdesát procent,“ vzpomíná na jeden z mnoha „filmových námětů“ inspirovaných 
jeho životem doktor Schwarz. 
 
OD KARPAT PO KYTARU 
Světoběžnictví má v krvi, už proto, že jeho předkové pocházejí z nezaměnitelného východoslovanského etnika 
Huculů. „Narodil jsem se v malém městě Kosiv v karpatských horách. V centru dění Huculů, kde se dodnes 
předává kultura se slovanskými kořeny. Ale vyrůstal jsem ve Frýdku Místku a dodnes si pamatuji, jak nám paní 
učitelka říkala, že někdo z nás bude třeba doktor..." 
Maminka je už v důchodu, vystudovala šéfdirigentství, od patnácti let zpívala ve sboru. Rodion hraje na basovou 
kytaru a africký buben má vedle ní jen v rohu obýváku jako suvenýr. „Mám rád domorodá řemesla, ale i moderní 
design. Architekturu miluji." Designové má i malé skládací kolo, které navrhl britský inženýr a designér Mark 
Sanders. „Využívám ho pořád, nejvíce jsem na něm jezdil po městě, když jsem ještě po příchodu do Prahy 
bydlel na Žižkově. Zrekonstruoval jsem si tam hezký byt s dubovou podlahou. Za okny byly koruny stromů." 
Okolí současného bydliště přímo vyzývá k vyjížďkám a sportování, čehož náš hostitel využívá, jak jen mu to čas 
dovolí. Dům je na konci klidné, slepé ulice, a tak má v sousedství i ničím nerušený výhled na louku a lesy s 
kostelíkem sv. Klimenta na horizontu. > > > VITAMINY Z TRÁVNÍKU U DOMU 
 
Ve své ordinaci doktor Schwarz nabízí pacientům i bylinné směsi a odvary. V době naší návštěvy bylo na malé 
zahradě kolem domu na trávníku už jen pár pampelišek a sedmikrásek. „Většinu už jsem jich použil na výrobu 
štávy. Dávám si je s mladou kopřivou a jablky do odšťavňovače, čistí játra,“ usmívá se a nabízí nám k ochutnání 
i svůj vlastní povzbuzující likér. 
„Přílepská ordinace, ve které působím, je známá propojením západní, alopatické medicíny a medicíny východní, 
tradiční čínské.“ Nyní se soustředí i na léčbu svých pacientů s postcovidovým syndromem. Posilování imunity a 
šetrné a přírodní doplňování hladiny vitaminů v těle je jedna z jeho specializací. „Máme měsíční program léčby, 
který přináší velké úspěchy.“ 
 
VZPOMÍNKY NA AFRIKU 
Viktoriino jezero s ostrovem Rusinga, obydleným jedenácti tisíci lidmi, pro které byl jediným bílým lékařem, bylo 
půl roku jeho bydlištěm i pracovištěm. 
„Nedaleko našeho ostrova byl ještě jeden menší, který se nacházel na pomezí Keni, Ugandy a Tanzanie. Říkalo 
se mu Pirátský, pašerácký ostrov, kde se dalo koupit vše od zbraní po whisku. Tu jsme si s doutníky nechali s 
kolegou přivézt, abychom si umocnili kouzlo jednoho z večerů na terase s výhledem na vodní hladinu. Na té měli 
za novu, kdy nesvítí měsíc, místní rybáři tisíce plovoucích světýlek, které jim usnadňovali lov. A nad námi 
neskutečná hvězdná obloha! K tomu jsme poslouchali Pink Floyd. I takové, neopakovatelné vzpomínky mám na 
pobyt v Africe. 
Žiju tak, jak to chci a cítím. Ne podle toho, co by mi našeptávali jiní.“ Při současném stylu života mu zatím 



podnájem vyhovuje. „Rád ale něco neustále buduji a zařizuji. To mám také po mámě. V plánovaném domě 
budou určitě dětské pokojíky, mám rád děti i dětský křik. Děti jsou radost a musí být. 
Jenže mám mezi klienty i spoustu rodin, které se mezi sebou hádají o majetek, baráky a pak přemýšlí, z čeho 
mají zdravotní problémy nebo po mě chtějí vyjádření pro policii... Ale člověk musí zůstávat pozitivní!" 
 

Foto popis:   Posezení je od kuchyňské části odděleno barovým pultem. 

Foto popis:   Baskytara je vždy pripra vena, ale buben je deko rací dovezenou z Afriky. 

Foto popis:   Stará bedna vlastní výroby jako stolek s majitelem putuje. 

Foto popis:   V prostorném přízemí je dost místa i na jídelní kout. Opticky vše ještě zvětšují okna a vstup na malou zahradu. 

Foto popis:   K zásadním a památecnim dárkům od afrických dětí patří i ručně vyrobená ochranná síťka na skleničku. 

Foto popis:   Suvenýry dodávají pronajatému by dlení kouzlo domova. Včetně obráz ků připomínajících hostitelovy před- : ky-

Huculy. ' t í f l i r ' v i 

Foto popis:   Bílá kuchyňská linka zapadá do celkově střídmého interiéru. 
 

Z LAVIC ROVNOU DO AFRIKY  
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V Zoo Brno pokračuje tříměsíční Africké léto, které dnes zve všechny děti a jejich rodiče Z lavic rovnou do Afriky. 
Kromě tanečně hudebního programu je čeká setkání se zvířaty, workshopy s africkou tematikou, ochutnávky 
ugandské kávy a výuka svahilštiny. »V tomto týdnu končí většině dětí velmi náročný školní rok a brněnská 
zoologická zahrada pro ně připravila atraktivní nabídku, ze které si vyberou nejen milovníci zvířat, hudby a 
tance, ale i gurmáni. Naučíme  
návštěvníky vyrábět masajské náhrdelníky, korálky z papíru, dozvědí se něco víc o africké přírodě a lidech a 
poznají základy svahilštiny, 
« řekla tisková mluvčí Zoo Brno Monika Brindzáková.  
V programu se objeví BaToCu - hudební a taneční skupina, která se inspiruje hudbou a tancem západní Afriky. 
Uslyšíte rytmy hrané na západoafrické bubny djembe, dundun, sangban, kenkeni, krin a sabar v kombinaci s 
českými i exotickými tanečníky z Kuby, Guinei a Senegalu v originálních afrických kostýmech. Vystoupí dětský 
rytmický orchestr Hakuna Matata, který zároveň vtáhne dětské i dospělé návštěvníky do svého rytmického světa 
bubnů.  
Organizátoři prozradili, že »součástí Africké tržnice bude stánek Centra Narovinu, kde se můžete zapojit do 
workshopů s africkou tématikou. Vyzkoušíte si typické africké oblečení, nošení věcí na hlavě a vázání miminek. 
Nejmenší děti si vybarví obrázky zvířat, masek, šatů afrických žen, mandal Afriky a ty starší naučíme vyrábět  
korálky z papíru. Těšit se můžete na šperky, věci z mastku a dřeva, dárkové certifikáty nebo sloníky pro štěstí.«  
V červenci připravují pořadatelé speciální šifrovací hru, která bude tentokrát zaměřena zejména na africké druhy 
zvířat. Rodiny s dětmi si mohou v areálu zoo celé tři měsíce vyzkoušet virtuální soutěžní stezku s africkou 
tematikou, která je umístěna v interaktivních dotykových obrazovkách. A připravena je také klasická soutěžní 
stezka, tentokrát s detektivním příběhem ztracené vědkyně.  
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Sloupek  
Jeden z mých nejsilnějších cestovatelských zážitků spojený s kulturním šokem byla cesta do Keni. Nebyla to 
cesta čistě turistická, hlavním účelem bylo navštívit projekt organizace Centrum Narovinu, která podporuje 
vzdělávání dětí v Keni.  
Projekt se nachází na ostrově Rusinga Island na Viktoriině jezeře a podporuje přes 500 dětí. V Keni je obrovský 
rozdíl mezi městem a vesnicí, a to nejenom v životní úrovni, ale také v tom, že na vesnicích a v odlehlých 
oblastech je člověk bílé pleti stále raritou. Myslela jsem si, že jsem na zvýšenou pozornost z Latinské Ameriky 
už zvyklá, ale tohle bylo něco jiného. Ubytovala jsem se a už se nemohla dočkat, až poznám okolí. Když jsem 
se však šla poprvé projít po prašné cestě do vedlejší rybářské vesnice, uslyšela jsem hlasy mnoha dětí, co 
nadšeně křičely: „Mzungu, mzungu!“ Chvíli mi trvalo, než mi došlo, že je to na mě. Respektive na moji bílou kůži, 
ve svahilštině je totiž mzungu název pro bělocha.  
Pro kolemjdoucí děti jsem byla absolutní atrakcí. Asi jako kdybyste viděli na cestě exotické zvíře, které znáte jen 
z knížek. Nebylo jim trapné na mě ukazovat, měly upřímnou radost, že vidí „něco“ jiného. Já nevěděla, jak se 
mám zachovat, a tak jsem se jen tupě usmívala a dále pokračovala v cestě. Byla jsem ráda, že aspoň dospělí 



mě nijak nenazývali, ale pohledy na mě občas upínali dost podobně. Celkově to byl velmi silný zážitek, ale po 
několika dnech už mi to přišlo docela běžné. 
Stačilo se obrnit trpělivostí, úsměvem a zase vyrazit. 
 
Citát V odlehlých oblastech Keni je člověk bílé pleti stále raritou. 

 

NÁRAMKY PŘÁTELSTVÍ  
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Sloupek  
Určitě si někteří pamatujete z dětství pletené náramky z bavlnek, které se vyráběly hlavně na táboře a 
symbolizovaly přátelství. Právě ty je relativně jednoduché uplést, stačí k tomu pár bavlnek a vědět, jak správně 
motat uzlíky. I když se v Keni prodává hodně bižuterie hlavně z barevných masajských korálků, samotní Keňané 
v chudých oblastech vymódění nechodí a už vůbec ne děti, protože i šperky
sirotčince na ostrově Rusinga po vzoru ostatních dobrovolníků přišla s nápadem dělat náramkové workshopy, 
děti byly nadšené. Rozhodla jsem se začít právě s náramky přátelství, ale trochu jsem podcenila to, že jsem 
sama a dětí je devadesát. Poctivě jsem rozdělovala barevné bavlnky tak, aby se na každého dostalo, což přes 
křik a tahanice o populární barvy bylo chvílemi velmi náročné. Ale pak stačilo vysvětlit princip vázání náramků 
těm starším a ti ho sami od sebe vysvětlovali
měla větší barevné korálky, které se lehce navlékaly. Za chvíli celý venkovní prostor ztichl, protože se děti plně 
soustředily na svůj úkol: vyrobit co nejhezčí náramek, který si budou moci ne
Snaha získat víc náramků než ostatní byla zpočátku viditelná, přece jenom, jsou to děti, kterým nikdo nikdy nic 
nedal, takže ten pocit něco vlastnit se dal plně pochopit. Nicméně kooperace mezi dětmi byla neuvěřitelná a 
sledovat to, jak náramky poctivě nosily následující dny, bylo neuvěřitelné. 
 
Citát Snaha získat víc náramků než ostatní byla zpočátku viditelná. 

mě nijak nenazývali, ale pohledy na mě občas upínali dost podobně. Celkově to byl velmi silný zážitek, ale po 
šlo docela běžné.  

Stačilo se obrnit trpělivostí, úsměvem a zase vyrazit.  

Citát V odlehlých oblastech Keni je člověk bílé pleti stále raritou.  
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Určitě si někteří pamatujete z dětství pletené náramky z bavlnek, které se vyráběly hlavně na táboře a 
elativně jednoduché uplést, stačí k tomu pár bavlnek a vědět, jak správně 

motat uzlíky. I když se v Keni prodává hodně bižuterie hlavně z barevných masajských korálků, samotní Keňané 
v chudých oblastech vymódění nechodí a už vůbec ne děti, protože i šperky stojí peníze. Když jsem tedy do 

po vzoru ostatních dobrovolníků přišla s nápadem dělat náramkové workshopy, 
děti byly nadšené. Rozhodla jsem se začít právě s náramky přátelství, ale trochu jsem podcenila to, že jsem 

tí je devadesát. Poctivě jsem rozdělovala barevné bavlnky tak, aby se na každého dostalo, což přes 
křik a tahanice o populární barvy bylo chvílemi velmi náročné. Ale pak stačilo vysvětlit princip vázání náramků 
těm starším a ti ho sami od sebe vysvětlovali těm menším, až mě to samotnou překvapilo. Pro ty nejmenší jsem 
měla větší barevné korálky, které se lehce navlékaly. Za chvíli celý venkovní prostor ztichl, protože se děti plně 
soustředily na svůj úkol: vyrobit co nejhezčí náramek, který si budou moci nechat nebo ho darovat svému příteli. 
Snaha získat víc náramků než ostatní byla zpočátku viditelná, přece jenom, jsou to děti, kterým nikdo nikdy nic 
nedal, takže ten pocit něco vlastnit se dal plně pochopit. Nicméně kooperace mezi dětmi byla neuvěřitelná a 
sledovat to, jak náramky poctivě nosily následující dny, bylo neuvěřitelné.  

Citát Snaha získat víc náramků než ostatní byla zpočátku viditelná.  

 

 

 

 

 

Jeřický občasník

2/2021

13.

mě nijak nenazývali, ale pohledy na mě občas upínali dost podobně. Celkově to byl velmi silný zážitek, ale po 

| Vytištěno: 182 955 | 

Určitě si někteří pamatujete z dětství pletené náramky z bavlnek, které se vyráběly hlavně na táboře a 
elativně jednoduché uplést, stačí k tomu pár bavlnek a vědět, jak správně 

motat uzlíky. I když se v Keni prodává hodně bižuterie hlavně z barevných masajských korálků, samotní Keňané 
stojí peníze. Když jsem tedy do 

po vzoru ostatních dobrovolníků přišla s nápadem dělat náramkové workshopy, 
děti byly nadšené. Rozhodla jsem se začít právě s náramky přátelství, ale trochu jsem podcenila to, že jsem 

tí je devadesát. Poctivě jsem rozdělovala barevné bavlnky tak, aby se na každého dostalo, což přes 
křik a tahanice o populární barvy bylo chvílemi velmi náročné. Ale pak stačilo vysvětlit princip vázání náramků 

těm menším, až mě to samotnou překvapilo. Pro ty nejmenší jsem 
měla větší barevné korálky, které se lehce navlékaly. Za chvíli celý venkovní prostor ztichl, protože se děti plně 

chat nebo ho darovat svému příteli. 
Snaha získat víc náramků než ostatní byla zpočátku viditelná, přece jenom, jsou to děti, kterým nikdo nikdy nic 
nedal, takže ten pocit něco vlastnit se dal plně pochopit. Nicméně kooperace mezi dětmi byla neuvěřitelná a 
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Africký víkend přinese kulturu, gastronomii, trhy i pohádky Josefa Vágnera URL  
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...Africe, si pro malé i velké připravily bohatý program plý aktivit. Chybět nebude český UNICEF, Centrum 
Narovinu, Klub přátel Tengenenge, Nasajem s masajem, Marry´s Meals nebo Siriri. 
 
Na děti čeká... Plné znění podléhá licenčním podmínkám. 

 

Den pro adoptivní rodiče bude letos v africkém stylu URL  
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Tečku za tříměsíčním Africkým létem v Zoo Brno udělá v sobotu 28. srpna tradiční Den adoptivních rodičů. 
Letošní poděkování všem příznivcům a sponzorům se ponese v africkém duchu a program bude z velké části 
přístupný i pro běžné návštěvníky. Těšit se mohou nejen na africkou hudbu, tanec a workshopy pro děti, ale i na 
komentovaná krmení afrických zvířat a virtuální realitu.  
„K aždý rok si poslední srpnový víkend připomínáme výročí otevření zoologické zahrady v Brně v roce 1953 a při 
té příležitosti také pravidelně zveme naše mnohdy i dlouholeté podporovatele. Jejich počet se nám například od 
loňského roku díky solidaritě, kdy lidé nemohli zahradu navštěvovat osobně, zvýšil z pěti set na necelé dva 
tisíce. Celkem nám tito lidé za posledních 12 měsíců přispěli téměř 5 milionů korun. A za to jim patří velké 
poděkování. Věřím, že si letošní africký den užijí a zachovají i nadále svoji přízeň naší zahradě,“ řekl ředitel Zoo 
Brno Martin Hovorka.  
Kromě bohatého programu si mohou návštěvníci vyzkoušet lehkou šifrovací hru pro rodiny o afrických zvířatech, 
kterou najdou zde: https://trails.cryptomania.cz/afrika. Pro milovníky geocachingu je přímo v areálu Zoo Brno 
trasa s africkou tématikou, na jejímž konci je odměna v podobě speciálního sběratelského dřevěného kolečka 
(CWG Czech Wood Geocoin) s logem Afrického léta.  
Součástí sobotní nabídky budou také stánky neziskových organizací působících v afrických zemích. Bwindi 
Orphans – nabízí farmářskou kávu z Ugandy, sušené ovoce, kakaové boby, čokoládu a naučí vás vyrábět 
korálky z papíru. Více o této organizaci je možné se dozvědět v autentické africké třídě v Africké vesnici.  
Hostem bude i stánek Centra Narovinu, kde proběhnou workshopy s africkou tématikou. Rodiče i děti si mohou 
vyzkoušet typické africké oblečení, nošení věcí na hlavě a vázání miminek. K dispozici budou také dárečky s 
příběhem Férového obchůdku původem z Keni, jehož výdělek putuje do projektu Ostrov Naděje na Rusinga 
Island. Ke koupi budou keňské šperky, věci z mastku a dřeva, dárkové certifikáty nebo sloníci pro štěstí.  
Africká hudba a tanec na pódium nad Dětskou zoo  
11:00 – 12:00 skupiny Batocu, Hakuna Matata, Denbaya  
14:00 – 14:15 Batocu  
14:15 – 14:20 přivítání ředitelem Zoo Brno Martinem Hovorkou  
14:20 – 14:30 Batocu  
14:30 – 14:45 Hakuna Matata  
14:45 - 15:00 Denbaya  
16:00 – 17:00 Batocu, Hakuna Matata  
Africká vesnice a tržnice  
Malování na obličej, pletení copánků, výroba afrických ozdob a další workshopy, africké produkty  
Louka nad Exotáriem  
9:00 - 11:00, 13:00 - 16:00 - seznámení se s africkými nástroji a kulturou  
Tropické království  
9:00 – 12:30 – malování, tetování na obličej  
Speciální komentované setkání  
10:00 – surikaty  
11:00 – průchozí expozice klokani  
12:00 – velbloud dvouhrbý  
13:00 – žirafa síťovaná  
Zóna pro adoptivní rodiče 13:00 – 17:00 občerstvení pro adoptivní rodiče a sponzor výstava adopce a zážitkové 
programy malování na obličej pro adoptivní rodiče a sponzory zdarma ukázka Virtuální expedice Zoo Brno  
Zdroj: ZOO Brno  
Autor: Veronika Janurová  
Vydáno: dnes  
 



Loučení s prázdninami organizuje brněnská zoo v africkém stylu  
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Tečku za Africkým létem v Zoo Brno udělá dnes tradiční Den adoptivních rodičů. Letošní poděkování všem 
příznivcům a sponzorům se ponese v africkém duchu a program bude z velké části přístupný i pro běžné 
návštěvníky. Těšit se mohou nejen na africkou hudbu, tanec a workshopy pro děti, ale i na komentovaná krmení 
afrických zvířat a virtuální realitu.  
„Každý rok si poslední srpnový víkend připomínáme výročí otevření zoologické zahrady v Brně v roce 1953 a při 
té příležitosti také pravidelně zveme naše mnohdy i dlouholeté podporovatele,“ řekl ředitel Zoo Brno Martin 
Hovorka. Celkem za poslední rok přispěli podporovatelé částkou téměř pět milionů korun.  
Jak doplnila mluvčí zahrady Monika Brindzáková součástí sobotní nabídky budou také stánky neziskových 
organizací působících v afrických zemích. Bwindi Orphans nabízí farmářskou kávu z Ugandy, sušené ovoce, 
kakaové boby, čokoládu a naučí vás vyrábět korálky z papíru. Více o této organizaci je možné se dozvědět v 
autentické africké třídě v Africké vesnici.  
Hostem bude i stánek Centra Narovinu, kde proběhnou workshopy s africkou t ematikou. Rodiče i děti si mohou 
vyzkoušet typické africké oblečení, nošení věcí na hlavě a vázání miminek. K dispozici budou také dárečky s 
příběhem Férového obchůdku původem z Keni, jehož výdělek putuje do projektu Ostrov Naděje na Rusinga 
Island. Ke koupi budou keňské šperky, věci z mastku a dřeva, dárkové certifikáty nebo sloníci pro štěstí.  
 

 

V Africe léčil nejchudší!  
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...Rodion, kterému již jako studentovi nabízeli možnost vycestovat do Afriky v rámci projektu Narovinu. On se 
však nejprve rozhodl medicínu dokončit. Netrvalo ale dlouho a do Afriky se vydal. „Když se... Plné znění podléhá 
licenčním podmínkám. 
 

 
MUDr. Rodion Schwarz (36) z Velkých Přílep odletěl měsíc po promoci zachraňovat svět! URL  
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...Rodion, kterému již jako studentovi nabízeli možnost vycestovat do Afriky v rámci projektu Narovinu. On se 
však nejprve rozhodl medicínu dokončit. Netrvalo ale dlouho a do Afriky se vydal. „Když se... Plné znění podléhá 
licenčním podmínkám. 
 

 


