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Školáci z Dvořákova okruhu pomáhají africké dívce
11.1.2011

Týdeník Krnovské noviny

str. 3 Afrika

KRNOV - Krnovská škola na Dvořákově okruhu uzavřela partnerství se školou v Keni, adoptovala
dívku z Nairobi a pořádá přednášky o Africe. Krnovští školáci se zapojují do různých sbírek na pomoc
Africe.
Vše začalo v loňském školním roce první přednáškou Afrika nevšedníma očima. „Žáci z nižšího
stupně se seznámili s běžným životem dětí v Africe a starší žáci se zajímali také o vážné problémy v
afrických zemí, jako je například AIDS. Po této přednášce jsme se rozhodli dětem Africe nějak
pomoci. Nejdříve jsme uspořádali sbírku starých hraček, které byly následně odeslány do Afriky. Poté
jsme uzavřeli partnerství s keňskou školou,“ vzpomíná učitelka Veronika Bražotikosová na to, jak se
téma Afrika dostalo ke krnovským dětem.
Škola navázala spolupráci s Humanistickým centrem Narovinu, které organizuje pomoc Africe
například sháněním školních pomůcek, které by mohli žáci v Keni použít. „Na výrobě pomůcek se
podíleli žáci naší školy, a také jsme se v rámci projektu Afrika nevšedníma očima rozhodli adoptovat
africkou dívku Snadiu Mammy, která žije v Keni ve velmi chudém prostředí. Snažíme se jí zajistit
potřebné peníze, ze kterých se platí školné, uniforma, psací potřeby a různé školní pomůcky. Chtěli
bychom společnými silami tomuto dítěti zlepšit vyhlídky do dalšího života,“ dodala Veronika
Bražotikosová.
Krnov v listopadu osobně navštívila koordinátorka Ilona Musílková, která má na starost pomoc této
adoptované dívce. „Ta si pro nás připravila velmi milé překvapení, když s sebou přivezla také
koordinátorku za africkou stranu, paní Alici Kuvalani přímo z keňského Nairobi. Žáci ze 7. B a 8. B
třídy se dozvěděli spoustu zajímavých informací z prostředí, kde čtrnáctiletá Snaida Mammy žije a
také jak funguje škola, kterou navštěvuje. Na její vzdělání byla v březnu zaslána finanční částka 7 200
Kč získaná sbírkou mezi učiteli a zaměstnanci školy,“ dodala Veronika Bražotikosová. Na pomoc
africké dívce věnovali žáci výtěžek z prodeje svých výrobků v rámci Krnovského jarmarku. O pomoc
Africe se zajímá také školní parlament, který působí na Dvořákově okruhu. Iniciativní parlament
zorganizoval sbírku autolékárniček, které se vzhledem k novelizaci vyhlášky staly pro řidiče
nepotřebné. Hlavním organizátorem sbírky autolékárniček je Základní škola z Lipníka nad Bečvou a
mezinárodní humanitární organizace ADRA. „O akci se školní parlament dozvěděl od pana Tomáše
Sedláka, který nás oslovil a požádal o spolupráci,“ uvedla koordinátorka školního parlamentu Martina
Kopecká.
Krnovské děti předaly letáčky s informacemi o sbírce svým rodičům a čekaly, jestli se u nich doma
stará autolékárnička najde. „Rozhodnutí o darování nepotřebné autolékárničky děti už samozřejmě
nechávají na dospělých s vědomím, že pro sbírku udělaly vše. Ví, že je správné pomáhat lidem v
Africe, protože většina Afričanů nemá dostatek peněz ani na základní lékařské vybavení či ošetření.
Sbírka umožní lékařům z nadace Adra ošetřovat zraněné a nemocné zdarma. Staré autolékárničky
sbíráme do konce ledna. V polovině prosince jsme měli patnáct kusů, tak doufáme, že jich ještě pár
přibude,“ dodala koordinátorka školního parlamentu Martina Kopecká.
Obsah autolékárniček bude použit v ambulanci humanitární organizace Adra v africkém městě Itibo. Z
obsahu autolékárničky Adra využije pouze obvazy, obvazy s polštářky, trojcípý šátek, náplast na
cívce, náplast s polštářkem, chirurgické rukavice v obalu a isotermickou fólii. Není tedy potřeba
odevzdávat celé autolékárničky, stačí z jejich obsahu jen výše uvedený zdravotnický materiál. Pokud
se chce také veřejnost zapojit do sbírky, kterou vyhlásil školní parlament ZŠ Dvořákův

Jedeme do Afriky: nechceme pomáhat jen na dálku
23.2.2011

Havlíčkobrodský deník

str. 8 U nás doma

15. února proběhla na naší škole poutavá beseda s účastníky projektu, který si dal za cíl poznat
adoptované dítě na vlastní oči. Řada škol v ČR dnes využívá možnosti tzv. adopce na dálku a
prostřednictvím finančních příspěvků sponzoruje určité dítě.
Není tomu jinak ani na naší škole, neboť už v roce 2003 jsme takto adoptovali ugandského chlapce
Amira a v současné době podporujeme indickou holčičku jménem Priya.
Paní učitelce a jejím žákům z královéhradecké ZŠ Pouchov to však nestačilo, a proto se rozhodli, že
poznají adoptované dítě „face to face“.
S přispěním sponzorů se vydali na dobrodružnou cestu do nitra afrického kontinentu. Po náročné
pouti dorazili do malé keňské vesnice, kde se konečně setkali se svým Mwabarim. Kromě tohoto
setkání si odvezli z Afriky mnoho dalších zážitků, ke kterým patřily návštěva místní školy, fotbalové
utkání s keňskými žáky či prohlídka národního parku. Svým poutavým vyprávěním zaujali i žáky naší
školy, za což jim velmi děkujeme.
Mgr. Vratislav Libánský, ZŠ V Sadech
Foto popis| Region| Vysočina

Zajímavý projekt Jedeme do Afriky: už nechceme pomáhat pouze
na dálku 23.2.2011 Jihlavský deník str. 8 U nás doma
15. února proběhla na naší škole poutavá beseda s účastníky projektu, který si dal za cíl poznat
adoptované dítě na vlastní oči. Řada škol v ČR dnes využívá možnosti tzv. adopce na dálku a
prostřednictvím finančních příspěvků sponzoruje určité dítě.
Není tomu jinak ani na naší škole, neboť už v roce 2003 jsme takto adoptovali ugandského chlapce
Amira a v současné době podporujeme indickou holčičku jménem Priya.
Paní učitelce a jejím žákům z královéhradecké ZŠ Pouchov to však nestačilo, a proto se rozhodli, že
poznají adoptované dítě „face to face“.
S přispěním sponzorů se vydali na dobrodružnou cestu do nitra afrického kontinentu. Po náročné
pouti dorazili do malé keňské vesnice, kde se konečně setkali se svým Mwabarim. Kromě tohoto
setkání si odvezli z Afriky mnoho dalších zážitků, ke kterým patřily návštěva místní školy, fotbalové
utkání s keňskými žáky či prohlídka národního parku. Svým poutavým vyprávěnFruhwirtováím zaujali i
žáky naší školy, za což jim velmi děkujeme.
Foto popis| BESEDA. V rámci projektu Jedeme do Afriky: už nechceme pomáhat pouze na dálku se
uskutečnila zajímavá beseda .
Foto autor| Foto: archiv ZŠ V Sadech
O autorovi| Mgr. Vratislav Libánský, ZŠ V Sadech, Havlíčkův Brod
Region| Vysočina

Nechceme pomáhat jen na dálku
10.3.2011

Havlíčkobrodský deník

str. 10 U nás doma

Havlíčkův Brod – Dne 15. února proběhla na naší škole poutavá beseda s účastníky projektu, který si
dal za cíl poznat adoptované dítě na vlastní oči. Řada škol dnes využívá možnosti tzv. adopce na
dálku a prostřednictvím finančních příspěvků sponzoruje určité dítě.
Není tomu jinak ani na naší škole, neboť už v roce 2003 jsme takto adoptovali ugandského chlape
Amira a v současné době podporujeme indickou holčičku jménem Priya.
Paní učitelce a jejím žákům z královéhradecké ZŠ Pouchov to však nestačilo, a proto se rozhodli, že
poznají adoptované dítě „face to face“. S přispěním sponzorů se vydali na dobrodružnou cestu do
nitra afrického kontinentu. Po náročné pouti dorazili do malé keňské vesnice, kde se konečně setkali
se svým Mwabarim.
Kromě tohoto setkání si odvezli z Afriky mnoho dalších zážitků, ke kterým patřily návštěva místní
školy, fotbalové utkání s keňskými žáky či prohlídka národního parku.

Svým poutavým vyprávěním zaujali i žáky naší školy, za což jim velmi děkujeme.
Foto popis| O autorovi| Vratislav Libánský, ZŠ V Sadech |Region| Vysočina

Kup si toast, daruješ vzdělání
23.3.2011

ct24.cz

str. 0 Regionální

Hradec Králové – Základní škola v Hradci Králové-Pouchově uspořádala netradiční dobročinnou akci.
Děti o přestávkách připravují toasty, které si může kdokoliv koupit ke svačině. Loni děti adoptovaly na
dálku 14letou dívku z Keni. Právě pro ni je toastová akce určena. Výtěžek totiž poputuje na její
studium.
Děti o přestávkách připravují toasty, které si může koupit kdokoliv – spolužáci, učitelé, ale i lidé mimo
školu. Jedna firma si například objednala hned šedesát toastů najednou. Na vše dohlíží i učitelky, aby
byl splněn zákon. Ty mají i potřebné potravinářské průkazy.
Škola chce prodejem toastů získat minimálně 7 200 korun. To pokryje roční náklady na školné, školní
uniformu a školní potřeby. Pokud něco zbude, koupí se její rodině jídlo. Učitelky nepochybují, že se
potřebné peníze podaří získat. Toasty jdou totiž rychle na odbyt.
Základní škola už dříve v Keni adoptovala jednoho chlapce. Děti se za ním v Africe dokonce byly
podívat.
URL| http://www.ct24.cz/regionalni/118964-kup-si-toast-darujes-vzdelani/

Afrika nevšedníma očima našich školáků
17.5.2011

Žďárský deník

str. 10 U nás doma

Afrika je místo, které všechny Evropany láká svoji kouzelnou přírodou. Vždyť vidět žirafy, slony, lvy a
zebry, projet se po safari nebo vykoupat se v Indickém oceánu je pro dospělého exotické a lákavé.
Naše děti si Afriku představují jako vyprahlou poušť, kde žijí „černoušci“. Afrika má zkrátka několik
tváří. Tou poslední je Afrika rozvojová, ta, která ukazuje obyčejné lidi. A právě jejich život přijela
žákům Základní školy v Dolní Rožínce ukázat paní Alena Polanecká, která pracuje jako dobrovolník
Humanistického centra Na rovinu.
V rámci projektu „Afrika nevšedníma očima …nejen v českých školách“ strávila v místní škole celkem
dva květnové dny, během nichž ukázala žákům spoustu fotek a videí nejen z afrických slumů.
Vyprávěla o životě dětí kolem rovníku. Podělila se s nimi o zážitky z její práce v nejchudších částech
Keni, odpovídala na otázky a hlavně všechny seznámila se školami a školským systémem v Africe.
V Keni
Mohli poznat, jak prožívají den jejich vrstevníci žijící ve slumu Kibera. Ten se nachází na okraji
hlavního města Keni - Nairobi a žáci pochopili, že život dětí v něm opravdu není lehký. Byla s ním
spojena i otázka, zda by se dětem chtělo vstávat ráno v pět, nanosit mamince vodu, odejít do školy (ty
lepší jsou zastřešené a zděné), vrátit se domů, jít pracovat na pole, ve čtyři hodiny dostat první jídlo
-ugali z mouky - a se setměním jít spát? Mezi posluchači znělo jasně, že to je jako z jiné planety.
Bohužel tomu tak není - i tohle je život na naší planetě. Zde jsou však děti nesmírně vděčné, že jejich
rodiče mají peníze na zaplacení školy.
A ony do ní chodí rády, i když v ní stále „platí rákoska“. Toto zjištění deváťáky (řečeno jejich slovy)
opravdu „odbouralo“. Návštěva paní Polanecké ve škole nebyla jen o povídání, ale díky ní si také
mohli žáci 1. stupně uspořádat módní přehlídku v šátcích a afro oblečení nebo si jen tak vyrábět
hračky z odpadků. Ti starší se pak vrhli na využití přírodních materiálů, papíru a mouky k výrobě
náramků, korálků nebo afrických masek.
Cílem celého projektu bylo navodit ve škole atmosféru rozvojové spolupráce, díky níž žáci navážou
kontakt s partnerskou školou v keňské Nairobi. Pro ni již teď vlastními silami vyrábí různé školní
pomůcky, šijí hračky nebo kreslí nástěnné výukové plakáty. Do budoucna je čeká komunikace s
africkou školou v angličtině, a proto si prohlubují vlastní znalosti cizího jazyka, aby je brzy uplatnili při
vzájemné korespondenci.
Foto popis| O autorovi| Simona Špačková, ZŠ a MŠ Dolní Rožínka |Region| Vysočina

Žďárský deník / Dolní Rožínka
05/2011

Bystřicko / zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a
Mikroregionu Bystřicko
05/2011

Stánek školy bývá na jarmarku pravidelně
24.5.2011

Tachovský deník

str. 2 Tachovsko

MARIE PODZIMKOVÁ

Kladruby - Už podruhé od zahájení letošní sezóny se na nádvoří kladrubského kláštera konal
historický jarmark. Zajímavý program a krásné počasí přilákaly po oba víkendové dny stovky
návštěvníků. Ti si měli opravdu z čeho vybírat - vystoupení šermířů, siláka Železného Zekona,
divadélko pro děti, historické písně a melodie. Náladu umocnily i stánky, kde se prezentovala
historická řemesla a netradiční výrobky. Čestné místo mezi nimi měl stánek, v němž nabídku připravili
žáci a učitelé zdejší základní školy. Výtěžek z prodeje zboží totiž putoval na velmi zajímavou
záležitost.
„Uzavřeli jsme adopci na dálku. Podporujeme keňskou dívku Mathinu Munywoki,“ uvedl
zástupce ředitele školy Pavel Nový. Všechno v roce 2007 vymyslela tehdejší devátá třída. Z nabídky
humanistického centra si žáci vybrali Mathinu, která se narodila v roce 2000, pochází z chudé
zemědělské rodiny a má pět sourozenců. Tehdy žáci uspořádali sbírku a děvče mohlo jít v září poprvé
do školy. Od té doby chodí do Keni z Kladrub peníze na každý školní rok a dokonce zbyde i na kolo
nebo zdravotní pojištění. Děvče se prý učí dobře, pravidelně o tom informuje dopisem a
namalovanými obrázky. Prodej vlastnoručně zhotovených výrobků při jarmarcích na nádvoří kláštera
je jednou z cest, jak získat pro Mathinu peníze. „Vyrábí je děti i učitelé při vyučování a pak při
takzvaných projektových dnech,“ řekl Pavel Nový. Nejvíc prý škola prodá při vánočních a
velikonočních jarmarcích. „ Lidé už dokonce na naše výrobky čekají, aby si jimi mohli vyzdobit
domácnosti,“ pochlubil se.
Foto popis| HISTORICKÝ JARMARK a stánek kladrubské základní školy navštívil v sobotu také
populární doktor z Ordinace v Růžové zahradě, plzeňský herec Martin Stránský.
Foto autor| Foto: Bohuslava Dusíková
Region| Západní Čechy

Okoko v ČR
2.6.2011

Haló noviny str. 11 Mladýma očina
juniorproject.eu

V rámci projektu »Afrika nevšedníma očima - Výchovou k jednotě a partnerství lidí na celém světě«,
jehož hlavním smyslem je nejen seznámit děti a mládež s Afrikou a situací, ve které žijí tamní lidé, ale
také prevence rasismu a xenofobie v naší společnosti, navštívila ČR a SR jedna z keňských
spolupracovnic Centra Narovinu Rachel Okoko.
Rachel se již dlouhodobě věnuje jako dobrovolník práci s dětmi v nejchudších čtvrtích a působí rovněž
jako jedna z koordinátorek v projektu Adopce afrických dětí (na dálku), na který se humanistické
hnutí v ČR specializuje už dlouhou řadu let.
Při příležitosti její návštěvy probíhá řada přednášek, prezentací a workshopů na českých i
slovenských školách a také několik setkání určených širší veřejnosti.
Během setkání pro veřejnost budete mít možnost setkat se osobně s koordinátorkou z africké Keni,
získat informace o projektech zahraniční rozvojové spolupráce, ale především si popovídat o
současném životě v nejchudších čtvrtích a slumech. Na setkání jsou zváni nejen adoptivní rodiče dětí
z Keni, ale i širší veřejnost se zájmem o tuto problematiku.
Tak třeba už dnes od 18 hodin se představí Centrum neziskových aktivit, v Tyršově 1 v Praze 2.
Příští neděli 12. června pak od 13 hodin projekt Fotbal pro rozvoj na stadionu FC Ostrava.
V rámci setkání na školách bude koordinátorka z Keni besedovat s dětmi o životě v rozvojovém světě,
vyprávět o projektech, které v rámci rozvojové pomoci v Keni realizují a poutavými workshopy přiblíží
dětem africkou kulturu, její zvyky, hudbu a tance.
Její tour probíhá od včerejška, z Újezdu nad Lesy se přesunula do Prahy, příští týden ji čeká mj.
Odolena Voda a další týden Klánovice, celý maraton skončí 16. června na Gymnáziu Varnsdorf
projektovým dnem.
Podrobnosti získáte na http://www.adopceafrika.cz (obracet se můžete na koordinátorku Simonu
Heřtusovou) či na http://www.fotbalprorozvoj.org.
Foto popis| Materiály na této straně se nemusí shodovat se stanoviskem redakce

Pražská pětka
06/2011

Ulita vystavuje
21.6.2011

Právo

str. 11 Praha - Střední Čechy

Keramické studio Ulita pořádá tradiční benefiční a prezentační výstavu keramických plastik. Uskuteční
se od 21. do 28. června v prostorách Ulity (Na Balkáně 100, Praha 3).
Návštěvníci uvidí výtvarné dílny pro veřejnost, na benefiční aukci i práce oceněné medailemi z
celosvětové dětské výtvarné soutěže Lidická růže. Většina vystavených prací keramického studia je
prodejných. Výtěžek je určen podpoře mladých výtvarných talentů a projektu adopce na dálku – Ulita
již šestým rokem podporuje Carolinu z Nairobi.
Regionální mutace| Právo – Praha

Holčovický hlasatel
06/2011

Učitelské noviny
06/2011

Program kina Miloše Formana – Čáslav
říjen 2011

Pražský deník
12. října 2011

Deník Právo
14. října 2011

Pražský deník
19. října 2011
str. 3 Z metropole

Když navštívíte Afriku, díváte se na svět jinak
20.10.2011

denik.cz

str. 0 Regiony

Ondřej Leinert

Praha - Rozhovor se Simonou Heřtusovou z občanského sdružení Centrum Narovinu.
Simona Heřtusová z občanského sdružení Centrum Narovinu se svými kolegy už přes deset let
pomáhá lidem v Africe. Zároveň v rámci projektu „Výchovou k jednotě a partnerství lidí na celém
světě“ šíří v českých školách osvětu o životě na černém kontinentu.
Už ve čtvrtek v Roxy pořádá zvláštní akci, multikulturní Afrika party, jejíž výtěžek poputuje právě na
rozvojové projekty v Africe. Navštívil jsem ji v její kanceláři, v malém koutku Afriky, který se nachází
kousek od zastávky metra I. P. Pavlova.
Co přivede mladou ženu z Prahy k tomu, že začne pomáhat lidem v Africe?
Před léty se nám zalíbil projekt Kampaň lidské podpory, který začali humanisté v Evropě. Říkali jsme
si, že by bylo správné, kdybychom se do něho zapojili i my jakožto Česká republika. S kamarády jsme
začali zjišťovat, kde by měli o něco podobného studenti zájem. Největší byl v Keni, a tak jsme se tam
vypravili. Do těch nejchudších čtvrtí a slumů… A tím to začalo. Když strávíte podobný měsíc v Africe,
už se nemůžete jen tak vrátit do Evropy, zapomenout a pokračovat ve svém běžném životě. Byla jsem
toho plná a bylo mi jasné, že se tomu začnu věnovat.
A co vám při vaší první návštěvě v Africe nejvíc utkvělo v paměti?

Asi jsou to tamní děti, které se pořád smějí a jsou veselé. Když vidíte, v jakých podmínkách žijí, až vás
to zarazí. Dospělí tam neřeší starosti jako my, ale ty skutečně nejzákladnější problémy. Budu mít pro
svoji rodinu co na večeři? Půjdou moje děti zítra do školy? Jak sehnat prostředky na léčení mých dětí?
Tamní lidé řeší většinou úplně jiné, mnohem závažnější problémy než my. A přesto jsou pořád
otevření a vstřícní. Samotná jsem si po příjezdu z Afriky upravila žebříček priorit. Ale co mi vyrazilo
dech a označila bych to za vůbec nejhorší zážitek, byly děti ulice. Malé děti, bez rodičů, bez jakékoli
pomoci, stály s lahvičkou lepidla u nosu a fetovaly.
Pozorujete sama na sobě, že po návratu z Afriky řešíte méně malicherností než kdysi?
Samozřejmě, že člověk zas po nějaké době spadne do toho městského koloběhu a shonu. Ale
vždycky, když přijedu, moje rodina se směje a říká, že je úžasné vidět, jak jsem uvolněnější a jaký je
klid. Ale ono to časem pochopitelně vyprchá (směje se).
Máte před sebou čtvrteční Afrika Party v Roxy, která má navazovat na dřívější Plesy Afrika. Jak se
bude tato akce lišit od těch předchozích?
Ples Afrika jsme dělali 13 let, každoročně v Lucerně, takže to bylo v trochu větším měřítku. Ale chtěli
jsme to poněkud obměnit. A tak jsme se rozhodli pro trochu menší akci v Roxy, i když zase půjde
hlavně o to zatančit si, poslechnout si dobrou muziku, pobavit se a přispět na dobrou věc, tedy na
rozvojové projekty, které v Africe podporujeme.
O jaké projekty konkrétně jde?
V tomto Centru neziskových aktivit fungují tři občanské sdružení a konkrétně naše centrum Narovinu
má projekt velkého komunitního centra na Rusinga Island, který se skládá z mateřské a základní
školy, kliniky a dalších zařízení.
Jak si tyto projekty vybíráte? Když člověk přijede do Afriky, napadá ho přece milion věcí, které by se
mohly změnit…
V roce 2000 jsme poprvé zavítali do Keni a už od této návštěvy tam máme velmi úzké kontakty.
Bavíme se s tamními lidmi a zajímáme se, jaké mají problémy. Není to tak, že bychom si jen něco
přečetli a řekli si: To by bylo fajn podpořit. Spolupracujeme s místními komunitami a máme v Keni
dlouhodobé spolupracovníky, kteří mají jednotlivé projekty na starosti. A snažíme se vždy vybírat
aktivity, které mají smysl do budoucna, aby nešlo o jednorázové záležitosti.
Vy sama, jak jsem už vyrozuměl, stále jezdíte do Afriky?
Byla jsem tam už desetkrát. Prvních několik let jsem se tam snažila jezdit pravidelně. Snažili jsme se s
kolegy pomáhat a také jsme chtěli dokázat, že nejsme organizace, která se jednou někde ukáže,
sežene nějaké prostředky a tím to pro ni hasne. Teď už, pravda, od doby, co mám rodinu, na tak
dlouho do Afriky vyrážet nemohu, ale jezdíme pořád.
Kolik vás dohromady je?
Konkrétně tady na české straně je pět zaměstnanců a tři jsou v Africe. A pak je řada dobrovolníků.
Hodně nám jich například pomáhá s projektem adopce dětí na dálku, kdy čeští dobrovolníci pomáhají
africkým dětem se sháněním adoptivních rodičů. A hodně lidí nám pak pomáhá s projekty, jako je
čtvrteční Afrika Party. S výzdobou v Roxy, prodejem vstupenek a podobně.
Co považujete za vaše největší dosavadní úspěchy?
Vedle už zmíněné Rusingy to byl třeba projekt Voda pro Kauti, kdy se nám podařilo vyřešit problém s
nedostatkem vody, který měla jedna z afrických komunit. Nebo pomoc se stavbou škol a komunitních
center pro děti.
V rámci celé Afriky nebo i Keni samotné jsou to samozřejmě kapičky v moři, ale když vidíte, jak to
všechno začne fungovat, je to obrovský zážitek a máte radost, že vaše práce má smysl."
URL| http://www.denik.cz/regiony/kdyz-navstivite-afriku-divate-20111019.html
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Kapela Vypsaná fixa pokřtí svoji novou desku v pražském Paláci
Akropolis
26.10.2011

mediafax.cz

str. 0

Nové album s názvem Detaily pokřtí kapela Vypsaná fixa na svém koncertu 1. listopadu v pražském
Paláci Akropolis. Na snímku frontman kapely Vypsaná fixa Michal Márdi Mareda. (Foto: archiv ©
Mediafaxfoto.cz )
Nové album s názvem Detaily pokřtí kapela Vypsaná fixa na svém koncertu 1. listopadu v pražském
Paláci Akropolis. Kmotrem desky se stane filmový režisér Bohdan Sláma, sdělila ve středu agentuře
Mediafax PR manažerka Martina Žáková.
Koncert doprovodí "sídlištní projekce“, jejíž autory budou fotograf Dan Vojtěch a bubeník Vypsané fixy
Pítrs. V rámci koncertu se uskuteční také prezentace rozvojového projektu Ostrov Naděje, který se
Vypsaná fixa rozhodla podporovat.
"Pítrs se seznámil s ředitelkou projektu Danou Feminovou a na základě jejích informací, které nám
sdělil, jsme se rozhodli alespoň trochu pomoci. V podstatě jde o to, aby se na chudý ostrov Rusinga
Island v Keni, který je plný hladových dětí, pořídil traktor, díky kterému by místní domorodci dostali z
půdy víc jídla. Navazujeme tím na naši dlouhodobou spolupráci s Adopcí na dálku,“ vysvětluje
podporu zpěvák Márdi.

Před samotným koncertem vystoupí se svým komiksovým představením Svět podle Fagi
královéhradecké divadlo Dno.
K propagaci své novinkové desky vyjede Vypsaná fixa na turné, během něhož navštíví 20 českých a
moravských měst.
Vypsaná fixa - Detaily tour:
1. 11. Praha – Palác Akropolis (křest nového alba)
4. 11. Olešná u Havlíčkova Brodu – Kulturní dům
5. 11. Ústí nad Labem – Doma
8. 11. Brno – Fléda
11.11. Frýdek Místek - Stoun
12.11. Krnov – Kofola
16.11. Pardubice- ABC klub
18. 11. Jablonec na Nisou – Klub Na rampě
19.11. Kojetín - KD
24. 11. České Budějovice – KD Vltava
26.11. Bystřice Nad Pernštejnem - Sokolovna
29.11 Ostrava - Garage
30. 11. Olomouc – U klub
2.12. Zlín- Golem
3.12. Chlumec Nad Cidlinou - KD
9. 12. Litomyšl – Kotelna
10. 12. Kadaň – Orfeum
15. 12. Plzeň – Šeříkovka
17. 12. Jaroměř – Bastion
26. 12. Český Brod – Lidový dům
Autor: Kateřina Vlasáková
URL| http://www.mediafax.cz/kultura/3307656...novou-desku-v-prazskem-Palaci-Akropolis

Podpora pro děti v Africe pokračuje
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Jaroslava Kopecká

Od r. 2008 pomáhá Delija models africkým dětem. Na podporu projektu „Ostrov naděje”uspořádala
módní show na hradě Švihov, kde výtěžek z celé akce putoval na podporu dětí, které umírají na
podvýživu a nedostatečnou lékařskou péči.
Další akcí byla dražba salámových šatů na podporu humanistického centra NAROVINU a o rok
později jsme uspořádali v sokolovně Klatovy velkou akci s názvem Večer pro Afriku, kde celý výtěžek
putoval na výstavbu, úpravnu vody a základní školy, které v té době potřebovaly kompletní vybavení.
Další akcí byla módní přehlídka v afro stylu, která se konala v Praze v Lucerně.
I letos jsme nezapomněli a podpořili projekt o.s. OKANDULI. Na přehlídce v roli modelky se
představila Nancy Johannes ze seriálu Ošklivka Katka či reality show Vyvolení spolu s ostatními afro
modelkami předváděla i Mili Kopecká z Delija models Klatovy nejnovější kolekci od módního návrháře
Luďka Hanáka.
Foto autor| Foto: Vladimír Jůza | Region| Západní Čechy

Výtěžek z prodeje půjde pro adoptovanou Muthinu do Keni
30.11.2011
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MARIE PODZIMKOVÁ

V Kladrubské škole vyráběli dekorace, které budou nabízet na Mikulášském trhu
Kladruby Třikrát do roka se třídy druhého stupně kladrubské školy promění v tvůrčí dílny. Výrobky pak
žáci prodávají, aby tak získali finanční prostředky pro jedenáctiletou keňskou holčičku
MuthinuMunywoki,kterou si kladrubská škola adoptovala na dálku.
Včera žáci vyráběli vánoční dekorace, které budou prodávat v sobotu na Mikulášských trzích .
„Podobně je tomu před Velikonocemi a pak míváme stánek také na nádvoří v klášteře při Historických
trzích,” informovala učitelka Bohuslava Dusíková. „ U zrodu myšlenky adopce na dálku byla v roce
2007 tehdejší devátá třída. Náhodně pak žáci vybrali zprostředkující agenturu, a tak jsme se dostali k
tehdy sedmileté keňské holčičce,” vzpomínala na začátky. Náklady na školní docházku Muthiny činí
7200 korun. Školné se sice v Keni neplatí, ale děvče pocházející z chudé zemědělské rodiny s pěti
dětmi, si za kladrubský příspěvek pořizuje povinnou školní uniformu a učební pomůcky včetně
učebnic. Ale kladrubské děti obvykle posílají víc. Jednou hračky, podruhé kolo, nebo dívce zaplatí
lékařskou péči a očkování. Muthina jim na oplátku napíše, jak se jí daří a posílá i kopii vysvědčení.
„Myslím, že je to dobrý nápad, může tak chodit do školy jako my,” řekla osmačka Nikola Čížková. „Je
to na dobrou věc,” přidal se žák deváté třídy Martin Duspiva. „Půjdu v sobotu do stánku prodávat,
snad to půjde na odbyt,” věří Ladislav Hrachovec ze šesté třídy. Zřejmě ale nemusí mít obavy. „Lidi
náš stánek už vyhledávají. Jednak chtějí naši akci podpořit a navíc se jim naše výrobky líbí,” řekla
učitelka Dusíková.
„Za touto akcí je obrovský kus práce učitelů i dětí,” chváli zástupce ředitele školy Pavel Nový. „Není
vůbec jednoduché vymyslet, co budeme vyrábět, sehnat na to materiál. Takzvaný výrobní den a
následný prodej už je jen vyvrcholením veškeré snahy.
Foto popis| VYRÁBĚCÍ DEN měli v úterý v kladrubské škole. Vánoční dekorace na Mikulášský trh
vyráběly Lucie Stará a Petra Pospíchalová (zleva).
Foto autor| Foto: Deník / Marie Podzimková

Výtěžek z prodeje půjde pro adoptovanou Muthinu
1.12.2011
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MARIE PODZIMKOVÁ

Kladruby Třikrát do roka se třídy druhého stupně kladrubské školy promění v tvůrčí dílny. Výrobky pak
žáci prodávají, aby získali finanční prostředky pro jedenáctiletou keňskou holčičku Muthinu
Munywoki,kterou si kladrubská škola adoptovala na dálku.
Včera žáci vyráběli vánoční dekorace, které budou prodávat v sobotu na mikulášských trzích .
„Podobně je tomu před Velikonocemi a pak míváme stánek také na nádvoří v klášteře při historických
trzích,” informovala učitelka Bohuslava Dusíková. „ U zrodu myšlenky adopce na dálku byla v roce
2007 tehdejší devátá třída. Náhodně pak žáci vybrali zprostředkující agenturu, a tak jsme se dostali k
tehdy sedmileté keňské holčičce,” vzpomínala na začátky. Náklady na školní docházku Muthiny činí
7200 korun. Školné se sice v Keni neplatí, ale děvče pocházející z chudé zemědělské rodiny s pěti
dětmi si za kladrubský příspěvek pořizuje povinnou školní uniformu a učební pomůcky včetně učebnic.
Ale kladrubské děti obvykle posílají víc. Jednou hračky, podruhé kolo, nebo dívce zaplatí lékařskou
péči a očkování. Muthina jim na oplátku napíše, jak se jí daří a posílá i kopii vysvědčení. „Myslím, že
je to dobrý nápad, může tak chodit do školy jako my,” řekla osmačka Nikola Čížková. „Je to na dobrou
věc,” přidal se žák deváté třídy Martin Duspiva. „Půjdu v sobotu do stánku prodávat, snad to půjde na
odbyt,” věří Ladislav Hrachovec ze šesté třídy. Zřejmě ale nemusí mít obavy. „Lidi náš stánek už
vyhledávají. Jednak chtějí naši akci podpořit a navíc se jim naše výrobky líbí,” řekla učitelka Dusíková.
„Za touto akcí je obrovský kus práce učitelů i dětí,” chváli zástupce ředitele školy Pavel Nový. „Není
vůbec jednoduché vymyslet, co budeme vyrábět, sehnat na to materiál. Takzvaný výrobní den a
následný prodej už je jen vyvrcholením veškeré snahy.
Foto popis| PRACOVNÍ DEN měli v úterý v kladrubské škole. Vánoční dekorace na mikulášský trh
vyráběly Lucie Stará a Petra Pospíchalová (zleva). Foto: Deník / Marie Podzimková
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Vánoční akademie se vydařila
27.12.2011
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Mgr. Renata Vostatková

Teplice Po loňské přestávce uspořádala Základní škola s RVVV Koperníkova v Teplicích znovu
vánoční akademii. Jelikož se první akademie, která se konala v roce 2009, shledala s velkými
ovacemi a všem se moc líbila, rozhodlo se vedení školy pro opakování této akce.
Přípravy se rozběhly již v polovině září výběr čísel, jejich zpracování, výprava, režie, přípravy rekvizit
a poté zkoušení, zkoušení a zase zkoušení. To nebylo opravdu jednoduché. Náročné přípravy
skončily až ve středu 14. 12. 2011, kdy proběhla vánoční akademie v koncertním sále Domukultury v
Teplicích.
Děti i učitelé se snažili připravit rodičům, příbuzným i všem ostatním, kteří se na ně přišli podívat, ten
nejkrásnější vánoční dárek. Ten sice nebyl zabalený v krabičce,alebyl připraven s láskou a velkým
úsilím. Tato snaha a mimořádné úsilí všech zúčastněných se nakonec vyplatily.
Na všech dětech bylo vidět, jak moc se snaží, aby se jim jejich vystoupení povedla a aby se rodičům
líbila. Ve vzduchu bylo ale cítit i trochu napětí, protože učitelé byli možná nervóznější než samotní
účinkující. Velmi roztomilí byli se svými vystoupeními žáčci prvního stupně, kteří svůj úkol brali s
velkou vážnost, a proto také všechno perfektně zvládli. Žáci druhého stupně si vystoupení vyloženě
užívali. Všichni se na jevišti pěkně rozparádili a bylo vidět, že kdyby nemuseli, jeviště ani neopustí.
Na akademii se zpívalo, hrálo na hudební nástroje, tančilo, hrálo se divadlo, a dokonce se předváděly
i sportovní výkony v podobě karate. Všichni se moc dobře bavili a jednotlivá představení vykouzlila na
tvářích diváků úsměvy. A to bylo pro žáky i učitele tou nejlepší odměnou.
Vánoční doba by měla být plná pohody, kouzel, splněných přání a dobrých skutků. I naše škola umí
dělat dobré skutky, a proto je závěrem nutno podotknout, že výtěžek z vánoční akademie bude
věnován na podporu afrického chlapce Nomana, kterého má škola v tzv. „adopci na dálku“ už několik
let. To, co je pro naše žáky naprostou samozřejmostí, je pro děti v Africe velkou vzácností. Bez
našeho přispění by nebylo možné, aby Noman chodil do školy. A tato skutečnost jistě umocňuje dobrý
pocit, který z akademie všichni máme.
Na závěr se sluší poděkovat všem zúčastněným, tj. paní ředitelce, učitelům a dětem, ale i rodičům,
kteří akci školy přišli podpořit.
Přejeme všem krásné vánoční svátky a šťastný nový rok.
Foto popis| Region| Severní Čechy

