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Dětí, které svou šanci čekají, je mnoho 
5.2.2008    Claudia    str. 10   Přímo ze života  

Diana Akinyi Ombwayo je čtrnáctiletá dívka z Keni, její sestře Shemile Anyango je dvanáct let. Matka holčičkám zemřela před třemi leaty. Ukázalo se, že je HIV pozitivní... 
Příběh Diany a Shemily patří v Africe k běžným. Otec opustil rodinu, kterou jen těžko živil. Matka, jíž den ode dne ubývalo sil, se s nejmladším potomkem v náručí vrátila z Nairobi zpět na venkov ke své matce, aby tam mohle zemřít. O Dianu a Shemilu se nejprve starala teta a po smrti jejich matky babička. 
Štěstím v neštěstí se pro obě dívky stalo, že byly vybrány do projektu Adopce afrických dětí 
Humanistického centra Narovinu. Jeho cílem je zprostředkovat dětem, které žijí v chudobě, přístup ke 
vzdělání. 
 Hurá do školy! 
“Děti, jejichž rodiče si nemohou dovolit hradit školné a výdaje spojené s výukou, dál žijí se svou rodinou v Africe, ale adoptivní rodič z Evropy jim hradí školné, učební pomůcky a školní uniformu. Roční 
příspěvek činí 7200 korun. Pomůže jim dosáhnout alespoň základních životních podmínek, jaké mají 
ostatní děti na světě,” přibližuje projekt Jana Soukupová, dobrovolnice centra Narovinu. 
Myšlenka bezplatného školství v Keni existuje od ledna 2003, předtím byly státní školy placené. Bezplatné školy však příliš nefungují. Je jich málo, v jedné třídě se najednou učí až sto dětí! Navíc vláda na školství uvolňuje málo peněz, čemuž pak odpovídá i úroveň učitelů. Povinné školní uniformy, učebnice 
a další pomůcky pak musí hradit rodiče školáků. Pokud na to nemají, své potomky do školy nepošlou. 
To byl i případ Diany a Shemily. Otec zmizel ve špíně slumů. Tam končí také většina mužů z venkova, 
kteří opouštějí své rodiny v naději, že v Nairobi seženou práci a tedy obživu. První měsíce stojí ve frontách námezdních dělníků před továrnami, nechávají se najímat na pár hodin, aby tu něco někam přenesli, tam cosi překopali… To málo, co si vydělají, propijí, a pokud se vůbec ke svým rodinám vrátí, 
tak většinou jako alkoholici, často HIV pozitivní. Jejich nevzdělané děti pak lepší perspektiva nečeká. 
Pomoc je proto neocenitelná. Jana Soukupová byla poprvé v Keni v červnu 2005. Protože do programu 
Adopce jsou začleněny i děti z venkova, zavítali čeští koordinátoři do vesničky Kauti.  Dívka Kasiva 
Tady narazili v ubohé hliněné chýši na tříletou holčičku Kasivu. Od narození měla vyhřezlá střeva. “Dozvěděli jsme se, že operace by stála patnáct tisíc, což byla pro její matku nepředstavitelná částka,” 
vzpomíná Jana. “Hned jsme se rozhodli, že peníze seženeme. Vyhlásili jsme sbírku, pořádali kulturní akce včetně výstavy fotek a v říjnu 2006 mohla být Kasiva operovaná. Dnes její utrpení připomíná už jen jizva.” 
 Chudí a veselí 
Navzdory bídě, v níž obyvatelé Keni žijí, působí tato země pozitivně. “Projížděli jsme slumy, kde opilí chlapi splývali s prachem silnice, potkávali jsme děti, které nic neměly, ale úsměv jim na tváři nechyběl,” vypráví Jana. “Zato když jsme provázeli naše keňské přátele Prahou, ptali se nás, jaká katastrofa postihla 
Česko. Nechápali, že zamračení a naštvaní lidé jsou v našich ulicích běžným obrázkem.”  
Rozhodli jste se pro adopci? pomoci, najdete databázi chlapců a dívek Pokud chcete některému z keňských dětí Kontaktujte koordinátora pro dané dítě k adopci na www.adopceafrika.cz. a ověřte si, že o 
jeho adopci ještě nikdo nepožádal. Pak jen stačí vyplnit formulář (darovací smlouvu) a odeslat ho poštou na adresu Humanistické centrum Narovinu, Vltavská 24, 150 00 Praha 5.  

 



Studenti gymnázia v Benešově adoptovali pět dětí z Keni 
15.2.2008    Mladá fronta DNES    str. 6   Střední Čechy     EVA FRYŠAROVÁ     

Pohled učitelky Benešov - Už pět dětí z Keni adoptovali některé třídy Gymnázia Benešov. “Tento počet však není 
konečný. Chodí za mnou studenti dalších tříd a chtějí se také zapojit,” řekla profesorka Hana Dvořáková, která malého Keňana adoptovala již v minulosti.  
Jak se gymnázium o možnosti adopce dozvědělo?  Přibližně před třemi lety naši školu navštívili humanistky z centra Narovinu, které adopce 
zprostředkovává. Ty zde popsaly neutěšenou situaci v Keni a rovněž se zmínily o možnosti, jak tamním 
dětem pomoci. Tehdy se do projektu zapojily dvě třídy.  Jakým způsobem studenti dětem v Keni pomáhají? 
 Ve své podstatě se nejedná o adopci v pravémslova smyslu. Podporované děti většinou nejsou sirotky, ale jejich rodina se nachází ve špatné finanční situaci. Třída ročně zasílá “svému” dítěti, které si 
vybrala na internetových stránkách Humanistického centra Narovinu, 7 200 korun. Peníze putují 
převážně na vzdělání, nákup pomůcek či školních uniforem, ale také na zdravotnickou péči. Zpětnou vazbou jsou dopisy s fotografiemi, které nám z Keni posílají. Setkání s dítětem je reálné pouze v případě, 
že by ho adoptivní rodiče přijeli navštívit. Pokud se nynější poměry v Keni uklidní, ráda bych se tam v létě podívala. Rovněž se účastním školení, které centrum pořádá, a poté se zásadami projektu seznamuji 
naši školu. Zajímají se studenti také o další způsoby, jak pomáhat? 
 Gymnázium se také zapojilo do nedávno pořádané sbírky SOS Keňa, o které jsme se dozvěděli 
právě díky adopcím. V rámci multikulturní výchovy, která je součástí nového školního vzdělávacího programu a měla by fungovat na základě mezipředmětových vztahů, se terciáni začali velice zajímat právě 
o Keňu a velkým dílem přispěli k tomu, že naše škola vybrala 4 500 korun. Což je na ne tolik medializovanou sbírku slušné. Pro Keňu se doslova nadchli a právě si také adoptovali malého Keňana. 
Projekt se začíná dostávat více do povědomí a zájemců stále přibývá. 
 Regionální mutace| Mladá fronta DNES - střední čechy (střed) 

Výstava fotografií zachycuje život v Keni 
28.3.2008    Mladá fronta DNES    str. 4   Mělnicko  Neratovice - Afrika – Země mnoha tváří je název výstavy dokumentárních fotografií Ester Starman, která v neratovickém Společenském domě začíná v úterý 1. dubna. Expozice podporuje projekty občanského 

sdružení Humanistické centrum Narovinu. “Návštěvníci uvidí snímky hlavně z keňských slumů,” řekl koordinátor výstavy David Švejnoha. 
 V Neratovicích bude celý duben k vidění čtyřicet velkoformátových fotografií. Na většině z nich jsou portréty dětí, které žijí v nelítostných podmínkách afrických slumů, nuzných ústavů a špinavých nemocnic. Ester Starman měla možnost zachytit i veselejší tváře žáčků a studentů při učení a hře. “Dětský 
smích a upřímné šťastné oči jsou odlehčením od drsných tváří lidí z ghett a smetišť, na nichž také žijí,” popsala autorka. Soubor jejích fotografií ukazuje, že Keňa není jen známým turistickým centrem, ale také 
synonymem chudoby.  Ester Starman fotografuje několik let, v minulosti vytvořila kolekci dokumentárních snímků o 
drogách. “Vznikaly v době, kdy pracovala v pražském středisku Drop In,” vysvětlil Švejnoha. Snímky, které nyní vystavuje v Neratovicích, pořídila na přelomu května a června v roce 2005. Starman své fotografie ze slumů, sirotčinců i z tropické buše poskytla na propagaci aktivit Humanistického centra 
Narovinu. Snímky už viděly stovky lidí v Česka. 



 “Vernisáž expozice se koná 1. dubna od 18 hodin a bude spojena s videoprojekcí a vyprávěním 
koordinátorů o projektech občanského sdružení,” upozornil David Švejnoha. Program doplní kapely afrických reggae rytmů Tour de Bars a Nebiba. Vystoupení v jazz klubu Společenského domu je zadarmo. 
 Humanistické centrum Narovinu se výstavou snaží sehnat peníze na projekt Voda pro Kaut i. “V pěti vesnicích, jejichž součástí jsou i čtyři školy, žije asi 30 tisíc lidí. Živí se zemědělstvím, chovem dobytka a drobným hospodářstvím. Jejich políčka, kde pěstují fazole, kukuřici, banány a kávu, potřebují 
zavlažovat,” popsal David Švejnoha.  Ženy a děti chodí pro vodu několik kilometrů. “Projekt na výstavbu rozvodu vody z nádrže Mu 
oni výrazně zvýší zemědělskou produkci a zásadně změní život obyvatel,” doplnil. Občanské sdružení Narovinu organizuje akce, které pomáhají v Keni se vzděláním, výchovou a zdravotnictvím. Nejdůležitějším projektem je Adopce na dálku. 
 Regionální mutace| Mladá fronta DNES - střední čechy (jih) 

Ester Starman vystavuje fotografie v Neratovicích 
1.4.2008    Mělnický deník    str. 3   Mělnicko 

 
Neratovice/ V neratovickém společenském domě dnes začíná výstava prací fotografky Ester Starman nazvaná Afrika – Země mnoha tváří . Vernisáž, která bude zahájena v osmnáct hodin, provázejí 
videoprojekce a vyprávění o projektech Humanistického centra Narovinu. “Program završí kapely 
afrických a reggae rytmů Tour de Bars a Nebiba,” uvedl koordinátor expozice David Švejnoha. * Proč se výstava fotografií koná zrovna v Neratovicích? 
Jde o putovní výstavu dokumentárních fotografií Ester Starman, která své snímky poskytla pro účely propagace aktivit Humanistického centra Narovinu. Snímky už zhlédla spousta návštěvníků v řadě 
českých měst. Díky vstřícnosti ředitele společenského domu Ivana Frieda k nim nyní patří i obyvatelé 
Neratovic. * Který z projektů Humanistického centra Narovinu výstava přibližuje? 
Humanistické centrum Narovinu, jako občanské sdružení organizuje od roku 1995 akce, které pomáhají v oblasti vzdělání, výchovy a zdravotnictví, nejen v Čechách, ale také v Indii a Keni. Touto prodejní 
výstavou se snažíme sehnat prostředky právě pro lidi v oblasti keňské Kauti. V pěti vesnicích, jejichž součástí jsou i čtyři školy, žije přibližně 30 tisíc lidí. Živí se zemědělstvím, chovem dobytka a drobným 
hospodářstvím. Jejich políčka, na kterých pěstují převážně kukuřici, fazole, banány a kávu, potřebují 
pravidelný přísun vody. Obyvatelé, hlavně ženy a děti tráví mnoho hodin na několikakilometrových cestách pro vodu. Projekt na výstavbu rozvodů vody z nádrže Muoni výrazně zvýší zemědělskou produkci 
v oblasti a zásadně změní každodenní život obyvatel. * Kdo je Ester Starman? Vystavuje v Neratovicích sama? 
Autorka fotografií je zcela obyčejná žena, která má focení spíš jako koníčka než jako živnost. V minulosti 
nafotila během dvou let kolekci dokumentárních snímků z oblasti drogové problematiky. Snímky vznikaly v době, kdy autorka pracovala ve středisku Drop – In. Nyní fotí pro různá média, magazíny a noviny. V 
Neratovicích je expozice doplněna snímky Miroslava Švejnohy. * Co návštěvníci výstavy na snímcích uvidí? 
Výstava se skládá z asi čtyřiceti velkoformátových obrázků. Soubor fotografií ukazuje, že Keňa není 
pouze známým turistickým resortem, ale že její skutečná podoba je chráněným pevnostem blahobytu na hony vzdálena. Tématem fotografií jsou lidské pohledy, z nichž většinu tvoří obličeje dětí žijících v 
nelítostných podmínkách afrických slumů. V rámci humanitární pomoci centra Narovinu, které umožňuje českým občanům adoptovat si na dálku africké děti a podporovat je ve vzdělání, měla fotografka možnost 
zachytit i veselejší tváře dětí při učení. 
 Region| Střední Čechy 
 



Děti z Kladrub na Tachovsku podporují od loňského roku africkou školačku 
2.4.2008    Domažlický deník    str. 4   Z regionu     JIŘÍ KOHOUT     

Kladruby/ Do daleké Keni poputuje výtěžek z předvelikonočního prodeje dekorací, které vyrobili žáci Základní školy v Kladrubech na Tachovsku. 
 “V červnu loňského roku jsme v rámci projektu adopcí na dálku začali podporovat holčičku z Keni. Od té doby pravidelně posíláme příspěvky, které by jí měly pomoci zaplatit školné a další potřeby,” 
informovala učitelka kladrubské školy Vlasta Havránková.  Keňská školačka se jmenuje Muthinu Munywoki a letos jí bude osm let. S nápadem podporovat ji přišli loňští deváťáci. Patronát nad adopcí tak přešel s novým školním rokem na jejich následovníky. Do 
podpory se však zapojuje celá škola. Zpočátku děti přispívaly na finanční sbírku, později přešly na prodej vlastních dekoračních předmětů, ze 
kterého se adopce financuje. 
 “Výtvory, které pak prodáváme, se vyrábějí ve všech třídách. Roční školné pro Muthinu stojí 7200 korun,” vysvětlila Havránková. 
 Pokud se školákům v Kladrubech podaří shromáždit více peněz než je výše školného, pořídí pro svoji africkou kamarádku různé věci. Nedávno jí například poslali kolo. “Informace, zda jdou peníze 
skutečně na účely, pro které je posíláme, máme,” ujistila učitelka. “Dostali jsme například vysvědčení 
Muthiny z posledního školního roku, ale také její fotografii, na které je právě vyfocena s jízdním kolem, které jsme jí darovali,” uvedla Havránková. 
 Region| Západní Čechy, Publikováno| Domažlický deník; Z regionu; 04,  
Publikováno| Klatovský deník; Z regionu; 04, Publikováno| Rokycanský deník; Z regionu; 04 
Publikováno| Tachovský deník; Z regionu; 04, Publikováno| Plzeňský deník; Z regionu; 06 

Projekt Afrika nevšedníma očima v západních Čechách 
15.4.2008    ČRo - Plzeň    str. 6   17:00 Události dne - Plzeňský kraj 

     
Petr HANDL; moderátor 
-------------------- V západních Čechách se představí projekt nazvaný nazvaný Afrika nevšedníma očima. Ten přiblíží 
nejenom život dětí v Africe, ale i možnost pomoci formou adopce na dálku. Akci připravilo 
Humanistické centrum Narovinu ve spolupráci s koordinátory z Keni. Ti navštíví celkem dvacet pět škol v České republice a na Slovensku. Více už Lenka Rosková z Humanistického centra Narovinu. 
 Lenka ROSKOVÁ; Humanistické centrum Narovinu 
-------------------- Má dojít k setkání s dětmi ze škol, které mají adoptované děti, to znamená, že děti by měly mít možnost pohovořit si přímo s keňskými koordinátory, s lidmi, kteří se o jejich děti v Keni starají a druhá část je 
setkání s adoptivními rodiči a s veřejností. Ta má zase sloužit k tomu, aby se adoptivní rodiče mohli setkat s koordinátory, kteří se starají o jejich děti v Africe a i široká veřejnost, která má o tuto problematiku 
zájem. 
Petr HANDL; moderátor -------------------- 
V západních Čechách se akce uskuteční zítra na 11. základní škole v Plzni a ve čtvrtek na gymnáziu v Karlových Varech. 



Humanist center of Kenya se představí v českých školách 
16.4.2008    Frýdecko-místecký a třinecký deník    str. 3   Frýdecko-Místecko a Třinecko 

     
Mosty u Jablunkova/ Humanistické centrum Narovinu spolu s partnerskou organizací Humanist center 

of Kenya organizuje v rámci projektu Afrika nevšedníma očima neobvyklé turné. 
 V rámci tohoto turné navštíví devět keňských koordinátorů Kampaně lidské podpory spolu se svými českými kolegy 25 škol po celé České republice a Slovensku. Na školách budou besedovat s dětmi 
o životě v rozvojovém světě, vyprávět o projektech, které v rámci rozvojové pomoci v Keni realizují. 
Přiblíží dětem africkou kulturu, její zvyky, hudbu, tance. 
 V Praze, Plzni, Brně, Českých Budějovicích, Ostravě, Mostech u Jablunkova, Starém Městě u Uherského Hradiště, Veliši u Jičína, Turnově a České Lípě, Bratislavě, Banské Bystrici, Zvolenu, Nové městě na Váhom a Popradu se afričtí hosté sejdou s adoptivními rodiči dětí z projektu Adopce afrických 
dětí na dálku, ale i s širokou veřejností. Lidé zde mohou získat informace o projektech, o současné situaci v Keni a poznat tak konkrétní lidi, kteří se starají o jimi adoptované děti v Keni. 
 Humanistické centrum Narovinu je občanské sdružení, které vzniklo v roce 1995 z iniciativy členů mezinárodního Humanistického hnutí, které dnes už působí ve více než 120 zemích světa.  V roce 2000 se připojilo ke Kampani lidské podpory a začalo se věnovat z velké části zahraniční 
rozvojové spolupráci. V roce 2002 se stalo jednou ze zakládajících organizací platformy FORS, na jejíž činnosti se aktivně podílí. Posláním Narovinu je podpora a šíření humanistických myšlenek, ochrana 
lidských práv, rozvoj občanské, multikulturní, nenásilné a tolerantní společnosti, podpora dobrovolnictví a projekty rozvojové spolupráce a výchovy.  
Region| Severní Morava 

Keňané se přijedou podívat na adoptivní rodiče 
17.4.2008    Karlovarský deník    str. 2   Karlovarsko  

Karlovy Vary/ Tříčlennou návštěvu z africké Keni očekávají dnes ve Střední odborné škole pedagogické, gymnáziu a VOŠ Karlovy Vary. Pracovníci organizace, která v Keni zajišťuje adopce na dálku, se přijedou podívat za žáky prvního ročníku této školy, kteří si na dálku adoptovali jedno keňské dítě. 
“Iniciativa přitom vzešla výhradně od dětí,” pochvaloval si Bohuslav Peroutka, ředitel karlovarské školy. Pro africkou návštěvu je připravený malý workshop na téma evropské školství. “Chceme, aby delegace 
získala představu o tom, kdo si keňské dítě adoptoval,” dodal ředitel.  Region| Západní Čechy 
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Keňské děti pomoc potřebují 
18.4.2008    Karlovarský deník    str. 4   Karlovarsko 

    PETR KOZOHORSKÝ    Adopce Afrika     
Prváci z “pajdy” adoptovali chlapečka Iddyho, kterému pomohou se školou 
 Karlovy Vary/ Keňa/ O keňského chlapce Iddyho se starají studenti prvního ročníku Střední odborné školy pedagogické, gymnázia a VOŠ Karlovy Vary. Ročně mu posílají 7200 korun, za což chlapec 
dostane učebnice, školní unformu, ale například také svačinu ve škole. 
 “Tato třída je ve všech ohledech velmi aktivní. Snad kromě učení...,” zhodnotila s trochou 
nadsázky své svěřence třídní učitelka Lenka Blažková. “Já jsem je pouze nasměrovala směrem k adopci. Musím je pochválit, byli hned pro,” doplnila. Větší problém však nastal při výběru vhodného adepta. “Na internetu je jich spousta. A tak jsme jednoduše náhodně klili na jednoho, a toho jsme adoptovali,” doplnila 
Blažková. 
 Náhradní rodinu už našly v České republice na tři tisícovky keňských dětí. Ty jsou buď příliš 
chudé na to, aby si mohly dovolit chodit do školy, nebo pocházejí z neúplných rodin či nemají rodiče vůbec. “Počet potřebných je ovšem v Keni obrovský,” uvedl Ben Ooko, pracovník keňské organizace, 
která adopce na dálku zajišťuje. Ten společně se dvěma kolegyněmi včera navštívil karlovarskou školu, aby se osobně seznámili s adoptivními rodičemi Iddyho. 
 “Kolektivů, které si adoptují dítě, je více. Převládají ale individuální adopce,” dodal zástupce 
keňské agentury. Až studenti skončí školu, péče o Iddyho neskončí. Podle Lenky Blažkové totiž chtějí péči o keňského 
chlapce ve čtvrtém ročníku svěřit nově nastupujícím “prvákům”.  
Region| Západní Čechy 

Hotel Grůň hostí besedu o pomoci africkým dětem 
21.4.2008    Frýdecko-místecký a třinecký deník    str. 1   Titulní strana  FRÝDECKO-MÍSTECKO 

 Mosty u Jablunkova/ V Hotelu Grůň se dnes koná beseda pro školy a veřejnost s koordinátory 
Humanistického centra Narovinu. “K nám na Grůň přijedou dva koordinátoři z africké Keni a 
koordinátorka z pražské centrály Ivona Novomestská. Budou promítat video o životě v Africe, o práci dobrovolníků humanistického centra, o různých projektech - stavbě solárních panelů, zavádění vody do 
vesnic a podobně,” sdělila Jana Maštalířová z Hotelu Grůň. Ivona Novomestská seznámí posluchače s možností adopce afrických dětí na dálku a s dalšími způsoby pomoci. Na prodej budou různé africké výrobky - šperky, obrázky. “Jelikož kenští koordinátoři budou komunikovat anglicky, je to dobrá 
příležitost kontaktu s rodilými mluvčími,” upozornila Maštalířová, sama “adoptivní maminka” osmileté keňské holčičky Hellen. “Besedy začnou v 10.30 a ve třináct hodin,” upřesnila časy Jana Maštalířová. 
 Region| Severní Morava  
 
 
 
 
 



Deník / 22.4.2008 

 

Den pro Afriku 
27.4.2008    igenus.cz    str. 0    

         
Česká Lípa - V úterý 29. dubna se uskuteční na Základní škole Šluknovská v České Lípě projektový den Den s 
Afrikou, zaměřený na Keňu. Školu navštíví dvě koordinátorky z Humanistického centra Narovinu a šest  
koordinátorů z Humanist center of Kenya, kteří přislíbili pomoc s organizací. Místo klasické výuky budou žáci 
zajímavým způsobem seznámeni s životem v Keni, celý den budou ve třídách různé workshopy, promítání a besedy s 
Afričany. 
 Děti se budou učit písničky i tance, aktivně se zapojí i žáci 9. tříd, kteří budou pomáhat na 1. stupni a povídat dětem 
o Keni. Na tento projekt se žáci i učitelé připravují již 14 dní, vyhledávají veškeré informace o této zemi,  
zpracovávají prezentace, připravují výukové pomůcky pro africké děti a vybírají  peníze pro adoptovanou holčičku z 
Keni. “Žáci  připravují výzdobu školy, vyrábějí si šperky. Do školy přijdou převlečeni za Afričany a ve škole se ještě 
namaskují," říká jeden z organizátoru akce František Hanykýř. Odpoledne bude od 16 hodin promítání pro rodiče a veřejnost. 
URL| http://igenus.cz/clanky/ceskolipsko-3/den-pro-afriku-2744/ 
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Velišští adoptovali černouška a radí ostatním, jak to udělat 
2.5.2008    Jičínský deník    str. 2   Jičínsko 

 
Veliš/ Ve středu odpoledne se v místní základní škole Bodláka a Pampelišky konala Afrika ve Veliši. Tak 
nazvalo místní občanské sdružení Velišská beseda setkání s africkými koordinátory projektu Adopce afrických dětí. 
“Již před časem jsme na internetu našli humanistické centrum NAROVINU (www.humanistinarovinu.cz nebo www.adopceafrika.cz) a jeho prostřednictvím adoptovali malou dívenku. Píšeme si s ní a víme, jak se učí, co potřebuje, jak se jí daří,” uvedla Ivana Jandová. “Proto, aby i 
ostatní poznali, jak je dobré pomoci těm, kteří to opravdu potřebují, jsme uspořádali tuto akci,” dodala paní Jandová. V delegaci byli i tři koordinátoři přímo z Keni z Nairobi. “Všude se zde setkáváme se 
šťastnými dětmi a jejich rodiči. Vaše adopce může změnit nedobrý stav našich sirotků. Jsme vám vděčni za pomoc, kterou našim malým poskytujete. Je v nich naše budoucnost,” uvedl jeden z nairobských hostů. Velišská beseda je malou organizací necelé 
třicítky občanů, která rozsahem aktivit převyšuje mnohem větší sdružení.  
Fotogalerie na www.jicinsky.denik.cz/kena  Region| Východní Čechy 

Adopce na dálku pomáhá africkým dětem ke vzdělání 
6.5.2008    Horizont    str. 4   Region     ČESLAV GAMROT     

MOSTY U JABLUNKOVA / Beseda se zástupci humanistického hnutí Narovinu proběhla minulé pondělí 
v hotelu Grůň v Mostech u Jablunkova.  
Akce se zúčastnilo na dvě stě žáků základních škol z Mostů a okolí a studenti Soukromé třinecké obchodní akademie a hotelové školy. 
 Rozšířili si znalosti o životě v Africe a projektu adopce afrických dětí na dálku. Přítomná byla zástupkyně pražské centrály hnutí Ivona Novomestská a tři koordinátoři z africké Keni - Mary, Lydiah a 
Ken. 
 “Hnutí Narovinu pořádá pro Afričany mimo jiné kurzy bezplatné alfabetizace, různé projekty v zemědělství či adopce na dálku. Pomoc se realizuje v duchu hesla Lepší než darovat někomu rybu, je 
naučit ho ryby chytat,” uvedla Jana Maštalířová ze společnosti MAFLEX-CZ s.r.o., která provozuje hotel Grůň a celou akci zorganizovala. Při adopci na dálku se jedná o pomoc dětem v podmínkách úplné 
chudoby. Cílem je především zprostředkovat jim přístup ke vzdělání. Děti, jejichž rodiče nebo opatrovníci 
si nemohou dovolit hradit školné a výdaje spojené s výukou, žijí dál s vlastní rodinou v Africe, ale “adoptivní rodič” z Evropy – což může být jednotlivec, skupina lidí, rodina, škola, organizace nebo firma 
– jim hradí školné, všechny učební pomůcky a školní uniformu.  Peníze se neposílají rodině dítěte, ale přímo na účet školy. Adoptivní rodina je pravidelně 
informována o tom, jak si dítě vede ve škole, spolu si mohou dopisovat a vyměňovat fotografi e. 
Minimální adopční doba je 12 měsíců. 
 “Sami jsme si před rokem adoptovali osmiletou Hellen z Keni. Každé tři měsíce nám posílá 
vysvědčení. Učí se čtyři předměty. Zatímco z matematiky mívá dvojku, z angličtiny a přírodních věd má jedničky. V částce 7 200 korun, kterou platíme jednou ročně, je zahrnuto školné, školní uniforma, 
učebnice, očkování a vitamíny. Posíláme jí také dopisy a občas balíček, například s psacími potřebami, 



knihami nebo s puzzle. Naopak její dopisy obohacují i mně a mou rodinu - mé děti se díky nim 
zdokonalují v angličtině a hlavně si uvědomily skutečnost, že ne všechny děti na světě mají možnost chodit do školy,” prozradila Jana Maštalířová. 
 Adoptivní dcerku může v Keni navštívit. Naopak se nedoporučuje, aby děti z Afriky navštěvovaly adoptivní rodiče v Evropě. “Byl by to pro ně kulturní šok. Chudá Afrika má nepoměrně horší materiální zázemí, než my v Evropě. Ale první, čeho si Afričané u nás všimli, byly strnulé výrazy lidí. Ptali se, zda 
máme nějaký státní smutek, když se všichni tváří tak nešťastně,” uzavřela Jana Maštalířová.  

ŠESŤÁCI SI DOPLNILI ZNALOSTI O AFRICE 
13.5.2008    Rodina a škola    str. 20   Inspirace     Václav Havlíček     

Od koho se děti nejvíce dozvědí o Africe? No, samozřejmě od jejích obyvatel! Proto jsme do školy 
pozvali šest Keňanek a Keňanů, kteří žákům zprostředkovali pohled na život na tomto kontinentu.  
V pondělí 21. 4. proběhl pro žáky na Základní škole v Příbrami VIII, Školní 75 projektový den Afrika ve školách, který nejen navázal na základní zeměpisné učivo o Africe, ale zejména rozvinul průřezové téma Multikulturní výchova. Téměř osmdesáti šesťákům se představilo Humanistické centrum Narovinu pod 
vedením paní Lídy Měskové společně s dalšími dvěma koordinátorkami projektu a šesti Keňany a Keňankami. Účast obyvatel této africké země žáci hodně ocenili, a protože byla dorozumívacím jazykem 
angličtina, došlo i na první smělé i nesmělé rozhovory.  Po úvodní přednášce, kdy se děti pozdravily se všemi návštěvníky, seznámily se s projektovým dnem a zeptaly se na plno věcí ohledně života v Keni, se šesťáci rozdělili do čtyř skupin, aby se mohli 
během celého dopoledne vystřídat na čtyřech workshopech, které pro ně jejich afričtí kamarádi připravili.  Každý workshop trval zhruba jednu vyučovací hodinu a témata byla opravdu různorodá. Zatímco 
se jedna skupina seznamovala s nemocemi, které trápí současnou Keňu, a navrhovala nejrůznější řešení, jak kritickou situaci v inkriminované oblasti řešit, druhá skupina vyráběla hračky z odpadních materiálů, čímž se vžívala do role afrických dětí, které si rovněž tímto způsobem hračky vyrábí. Nejčastějším 
materiálem byly plastové lahve a víčka, ale objevily se i kelímky, zbytky látek či torza rozbitých hraček. 
A protože se děti chtěly vytáhnout, záhy se jim pod rukama objevovaly nejrůznější prototypy plastových 
autíček, letadel, robotů či panenek.  Pokud děti zavítaly na dílnu v učebně výtvarné výchovy, otevřel se jim svět afrických masek. Dostaly do rukou barvičky a po vzoru zhlédnutých předloh si navzájem namalovaly na své obličeje 
nejrůznější masky. Když byly potom se svým make upem hotovy, pokusily se ještě nakreslit na čtvrtku to, 
co je nejvíce z ranního povídání o Africe zaujalo. 
 Vrcholem se určitě stala africká hudba a tance. Žáci se naučili jednu známou africkou písničku a za doprovodu hudby si dobře se svými keňskými učiteli zatančili. A protože se i Afričané chtěli naučit 
něco z naší taneční kultury, tančilo se a zpívalo v rytmu mazurky. Nakonec si děti ještě zabubnovaly na djembe, a že se jim tato dílna líbila, bylo patrné z jejich rozzářených úsměvů. To už se však čas nachýlil a 
přišel čas loučení. Děti se ještě se svými africkými přáteli vyfotografovaly a sborovým jambo (africký 
pozdrav) se rozloučily.  Byl to velice podnětný projekt, který dětem nabídl jednu z dalších alternativ, jak se učit podle 
svého školního vzdělávacího programu.  

 



Studenti stavební průmyslovky adoptovali na dálku Abshira Otembo Apwoka z africké Keni 
16.5.2008    Náchodský deník    str. 7   Náchodsko - čtenáři sobě!     Pavel Janeček     

Již byly zaplaceny náklady ne jeden školní rok, které činí 7200 korun a nyní se zpracovává dopis, který 
bude školou zaslán dítěti  Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola stavební arch. Jana Letzela v Náchodě vyhlásila na 
sklonku minulého roku už druhé grantové řízení za účelem podpory žákovských aktivit na cestě ke splnění 
jejich přání a tužeb. 
 Díky úsilí Mgr. Štěpánky Thérové granty finančně zaštítila firma T-Mobile a realizačně pomáhala firma Aisis. Šeky vítězům předal v únoru tohoto roku osobně zpěvák a hudebník František Ringo Čech v galerii hotelu Slávie. 
 Jedním z vítězných studentských projektů byl i projekt studentky třetího ročníku střední školy 
Moniky Šritrové. Jde o projekt adopce afrických dětí – projekt pomoci na dálku ve spolupráci s 
Humanistickým centrem Narovinu Praha. Monika si vybrala k adopci afrického osmiletého chlapce jménem Abshir Otembo Apwoka z Keni, který nemá žádné prostředky k tomu, aby se mohl pravidelně 
vzdělávat. Adopcí na dálku se rozumí posílání pravidelného příspěvku, který tomuto chudému dítěti umožní zaplacení školného, školních potřeb, uniformy, lékařských prohlídek a podobně. 
 Monika si stanovila cíle poskytnout dítěti z Afriky vzdělání, na které nemá prostředky a umožnit 
mu tím lepší budoucí život. Dále medializací adopce docílit toho, aby začali studenti školy vnímat, jaké rozdíly v příležitostech mají ještě v dnešní době jejich vrstevníci v chudých částech Země a aby dokázali 
jednat solidárně a nesobecky a do projektu se zapojit. Nutné je atké, aby si studenti uvědomili, jak jednoduché je alespoň trochu pomoci.  Další metou projektu je jeho dlouhodobé pokračování a solidarita studentů i učitelů umožnit 
vzdělávat Abshira i po ukončení letošního projektuJako vyučující, tentokrát v obrácené roli posluchačů, jsme mohli zhlédnout dojemnou počítačovou prezentaci Moniky, která nás seznámila se svým projektem. 
Mnohý z nás si uvědomil, jak často naříkáme na nepříjemné stránky našeho života a nedokážeme si uvědomit denní realitu v jiné části naší zeměkoule. Za Abshira byla vyřízena administrativa adopce a bankovním převodem zaplaceny náklady na jeden školní rok, což je 7200 korun. 
 Nyní se zpracovává dopis dítěti, odkaz na školní web a nástěnka, aby studenti školy i návštěvníci našich stránek věděli, že škola dítě adoptovala. Doufejme, že by se tento projekt mohl stát inspirací i pro 
ostatní školy nebo firmy v Náchodě a okolí.  Region| Východní Čechy 
 

Adopce pomáhá dětem ke vzdělání 
31.5.2008    Mladá fronta DNES    str. 5   Jižní Čechy     KLÁRA BURIANOVÁ     

Humanitární pracovníci vyprávěli o problémech v Keni 
České Budějovice - Největšími problémy země jsou hlad, slumy a ženská obřízka, vypočítali tři keňští 
humanitární pracovníci na besedě o pomoci Africe, která se konala na Jihočeské univerzitě v 
Budějovicích.  Okruh dotazů byl velmi široký. Lidé se ptali, proč nejsou ve slumech zřízeny odvozy odpadů, 
kolik let trvá africká školka i na sponzorování černého kontinentu supervelmocemi.  Při této otázce se hosté z Keni rozesmáli. “Velké světové státy se snaží Africe pomáhat, ale někdy 
je ta pomoc příliš chaotická,” vysvětlil Ben Ooko, který se v humanitární práci angažuje již několik let. 



 Hlavním tématem besedy byl ale program Adopce na dálku, na kterém spolupracuje organizace 
Narovinu společně s keňskými koordinátory, kteří přijeli do Budějovic. Lidé, kteří se chtějí do pomoci aktivně zapojit, si vyberou dítě, které pak podporují -posílají mu školní pomůcky, oblečení či jídlo a 
vzájemně si píší dopisy. Lidé mohou do Afriky posílat učebnice i omalovánky Právě v přímé odezvě od dětí vidí organizátoři jednu z hlavních záruk, že se posílaná podpora dostane skutečně přímo k dítěti. “Pracujeme 
zdarma a ve svém volném čase. Většina z nás se k této práci dostala vlastně náhodou,” řekla Nancy Kibe, jež se zaměřuje především na pomoc dětem. Je to ona, kdo vidí pokroky, které děti díky pomoci dělají. 
“Rozhodně to není zbytečné. Řada dětí se díky svým adoptivním rodičům zvedla ze dna,” zhodnotila výsledky projektu.  Lidé však mohou pomáhat i jinak. Nejlepší je posílat potřebné věci přímo. Přitom je důležité dbát 
na to, jak balíček vypadá. “Ten, který váží přes kilo, vypadá lákavě, a tudíž mívá jen malou šanci dostat se do rukou adresovaného. Doporučujeme proto posílat věci nenápadné a lehké. Děti nejvíce potřebují školní 
pomůcky, jako učebnice, pastelky nebo omalovánky,” vysvětlila úskalí doručování Lenka Rosková, zástupkyně organizace Narovinu v jižních Čechách. Při její návštěvě Afriky ji prý nejvíc překvapila 
závažnost problémů, které si Evropané nedokážou ani představit. Jednu z nepochopitelných tradic představuje ženská obřízka. “Pro dívky není lehké vzepřít se rodičovskému rozhodnutí. Pokud obřízku odmítnou, společnost je často zavrhne a šance najít si manžela jsou minimální,” popsala situaci Lydia 
Githinji, která proti zvyku bojuje. 

Riziko přenosu HIV Obvyklý věk pro podstoupení obřízky je 12 let. Nebezpečí přenosu HIV nebo 
jiných chorob představuje pro dívky při zákroku běžné riziko. Obřízka má své tradiční zastoupení v životě žen ve většině afrických zemí, nejvíce obřezaných žen žije možná překvapivě v Egyptě, kde se jejich počet pohybuje kolem 80 procent. 
 “Ve své kampani se zaměřujeme především na mladé matky. Snažíme se je přesvědčit, aby své 
dcery nevystavovaly takovému zacházení,” řekla Githinji, zároveň však dodává, že hlavou africké rodiny 
bývá často muž a ten pak rozhoduje o osudu svých dcer. “My jsme však svoje dcery nedaly obřezat. Své muže jsme přesvědčily,” prohlásily na besedě obě ženy pyšně.  Pro zájemce o projekty adopce nabízí humanitární centrum pravidelné schůzky veřejnosti nebo 
přímý kontakt. Bližší informace poskytuje na svých internetových stránkách www.adopceafrika.cz. 
 Podle Keňanů není žádná pomoc zbytečná. “Nemáme co ztratit. Pomocí se dá jedině získat,” 
uzavřeli besedu.  Regionální mutace| Mladá fronta DNES - jižní Čechy 

Akce Afrika: krycí název pro adopci na dálku 
3.6.2008    Jindřichohradecký deník    str. 8   Čtenář - reportér 

         
Není to tak dlouho, co jsme se my, žáci ZŠ Štítného v J. Hradci, zúčastnili zajímavé besedy a výstavy v Muzeu Jindřichohradecka.  Dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí o životě afrických dětí. Také jsme si mohli zakoupit 
výrobky Afričanů a tím jim pomoci. Ale tím to neskončilo. Rozhodli jsme se pro pomoc prostřednictvím 
adopce na dálku. Během krátké doby jsme v naší škole zorganizovali dobrovolnou sbírku. Žákům a 
zaměstnancům školy se podařilo shromáždit neuvěřitelných 12 580 korun!  Z toho jsme odeslali 7 200 korun na účet Humanistického centra “Narovinu”, které nám 
zprostředkovalo adopci třináctiletého sirotka z Keni Francise Mutua Mwangangi.  Díky nám bude moci Francis chodit po dobu jednoho roku do školy. Dostane potřebnou školní uniformu, učebnice a také to, co nám připadá jako naprostá samozřejmost jedno teplé jídlo denně. Zbylé 
peníze jsme zatím uložili na účet SRPDŠ. Za rok je použijeme na zaplacení dalšího školního roku našeho nového afrického kamaráda. 



 Všichni máme radost, že Francis nezůstane na ulici, věříme, že z něj vyroste slušný člověk a že 
třeba i díky nám najde nějakou práci a uživí v budoucnu sebe i svou rodinu. “Francisi, odteďka už nejsi sám!” 
 Region| Jižní Čechy 

Kámen pomůže africkým dětem 
3.6.2008    Mladá fronta DNES    str. 4   Praha UDÁLOSTI 

KARLÍN Benefiční představení Žáby ve prospěch Humanistického centra Narovinu zahraje dnes od 19.30 Divadlo Kámen ve svém studiu v Karlíně. Jeho výtěžek bude určen na vybavení školy na ostrově 
Rusinga v Keni. Centrum Narovinu vybudovalo a dále buduje díky příspěvkům dárců z Česka komplex budov včetně sirotčince, mateřské školy, zdravotního střediska, hřiště a dalších zařízení. Centrum a 
Divadlo Kámen nespolupracují poprvé. Jejich předloňský společný projekt přispěl na operaci keňské 
holčičky, při které jí byla odstraněna dědičná vada, loňské představení přispělo na stavbu sirotčince. Vstupenky na představení lze zakoupit ve Studiu Divadla Kámen, Nekvasilova 2, Praha 8. 
 Regionální mutace| Mladá fronta DNES - Praha 

Studenti z kraje pomáhají Africe 
21.6.2008    Mladá fronta DNES    str. 6   Kraj Moravskoslezský     IVANA LESKOVÁ     

Ostrava - Studenti z regionu se umí zajímavě bavit a přitom pomáhat chudým vrstevníkům z Afriky. 
 Nedávno například středoškoláci z Krnova, Bohumína i Havířova sháněli starší nevyužité brýle. 
Nadchli tolik lidí, že do sbírky nazvané Brýle pro Afriku přispěli několika sty kusy dětských i dospělých dioptrických brýlí pro chudé Středoafričany, kteří na nové nemají dost peněz. 
Studenti hostili mládež z Keni Studenti Sportovního gymnázia ve Vrbně pod Pradědem pro změnu celý uplynulý týden hostili vrstevníky z Keni. Sedm chlapců, dvě dívky a trenér fotbalového týmu přijeli do 
Česka díky projektu Fotbal pro rozvoj, který organizuje Robin Ujfaluši a podporuje jeho známý bratranec, 
fotbalista Tomáš Ujfaluši.  “Mladí Keňané poprvé navštívili naši školu loni. Jejich vyprávění studenty zaujalo tak, že letos se 
do projektu zapojili víc,” říká ředitelka gymnázia Michaela Hradilová. Keňané stráví v Česku tři týdny. První prožili v Praze, druhý ve Vrbně, zítra zamíří do Olomouce. Zatím 
bydlí v rodinách vrbenských studentů. Účastnili se jejich sportovních tréninků, besedovali ve školách, 
hráli fotbalové turnaje. Žádný neprohráli. Dnes jdou na Praděd.  “Bylo to velmi poučné, vzrušující, fajn. Doufám, že se k nám Keňané příští rok vrátí,” přeje si 
osmnáctiletá studentka třetího ročníku gymnázia Klára Bubelová, která organizovala vrbenský pobyt chlapců i dívek z chudých slumů v okolí Nairobi. Jednoho vrstevníka ubytovala doma. “Mluvili jsme 
anglicky, takže jsem se zlepšila v konverzaci,” říká dívka. “Dozvěděla jsem se hodně o těžkém životě v 
Keni a ráda bych si vše zopakovala,” dodává.  Pomáhat chudým africkým dětem si dlouho přála také patnáctiletá vietnamská studentka 
Jazykového gymnázia Pavla Tigrida v OstravěPorubě Pham Thu, které spolužáci říkají Hanka. “V minulosti jsem pomáhala jiným s různými projekty, ale chtěla jsem připravit vlastní,” líčí dívka, která si 
přání vyplnila.  Získala finanční podporu na start svého projektu, jehož cílem je finančně podporovat africké děti 
formou adopce na dálku. S pomocí kamarádů i učitelů zorganizovala včera ve škole akci nazvanou Kapka pro Afriku aneb Safariparty. 



 Místo domů tak mnozí studenti spěchali po vyučování do malé školní budovy. V prostorách se 
stylovou afrovýzdobou je čekala zábava s tancem, africkými bubínky i jídlem. Zájemci si mohli koupit šperky i oblečení dovezené z Afriky a dozvědět se o projektu Adopce na dálku. 
 Informace včetně filmů o Africe a fotografií dětí, které čekají na finanční pomoc, aby mohly chodit do školy, zprostředkovala studentům jejich učitelka Simona Panýrková, která je dobrovolnicí 
Humanistického centra Narovinu v Ostravě a na starost má právě adopci na dálku. 
 “Studenti i učitelé přispěli nákupem afrických výrobků na pořízení materiálu pro další výrobu. Mohli také přispívat přímo na vybavení afrických nemocnic a škol nebo na vzdělání konkrétního dítěte. 
Už teď naše třídy sponzorují šest afrických školáků,” uvedla Simona Panýrková s tím, že roční příspěvek na afrického žáka základní školy činí 7200 korun a na středoškoláka dvojnásobek. “Lidé z našeho kraje už adoptovali asi 600 afrických dětí. Zájemci najdou informace na adrese: www.adopceafrika.cz,” dodala. 
Hanka: Adoptujeme 30 dětí Studentka Hanka věří, že jejímu gymnáziu se podaří adoptovat nejméně celou jednu pomyslnou třídu, tedy 30 afrických dětí. “Pocházím ze země, která na tom není hospodářsky moc 
dobře. Proto chci pomáhat. Těší mě, že do akce se zapojila celá škola i někteří rodiče. Vím, že jako studenti nezměníme celý svět, ale můžeme začít alespoň malou kapkou. A Safariparty projekt nekončí. 
Budeme hledat další sponzory,” říká.  Regionální mutace| Mladá fronta DNES - severni Morava a Slezsko 

Adopce na dálku se mezi školami rozmohla rychle 
16.7.2008    Teplický deník    str. 3   Teplicko     JANA ŠIMKOVÁ     

Mnoho škol na Teplicku posílá nějakému dítěti z chudé země peníze na život 
 Teplicko/ Velké množství škol na Teplicku podporuje nějaké dítě z chudých oblastí světa. Adopce na 
dálku se rychle rozšířila a stále rozšiřuje. “Svého černouška” má například Základní škola Buzulucká v Teplicích. Desetiletého Newtona z Keni podporuje škola již od roku 2005. Celková částka, kterou je nutné poslat, činí 7 200 ročně. Tento výdej se však poměrně hravě pokryje ze sběru odpadu a také z různých 
dobrovolných příspěvků. Peníze pomohou chlapci zaplatit si školní pomůcky, uniformu a přilepší i celé 
rodině 
 Ředitelka školy Milena Hodková vypráví, že Newton žije sám s otcem v zemi, kde se válčí a je velmi špatná situace. Chlapec i jeho otec jsou však v pořádku, jak popsal ve svém posledním dopisu. Škola a především děti mají vždy velkou radost, když Newton napíše. Jeho dopisy učitelé nosí i do hodin 
a společně s dětmi překládají. Africký chlapec posílá také pravidelně výpis známek a škola ho prý velmi 
baví. Výměna dopisů probíhá zhruba pětkrát do roka a dvakrát ročně posílá škola do Keni Newtonovi také 
balíčky s různými drobnostmi. Bohužel samotné poštovné je většinou mnohem dražší než obsah balíčku, který může mít maximálně půl kilogramu. Hodková však dodává, že od koordinátorů adopcí se dozvěděli, 
že ne vždy je dobré dítěti posílat příliš mnoho věcí. Ostatní mu je pak závidí a může dojít ke krádeži.  Ředitelka je opravdu ráda, že se škola do adopce zapojila. “Nikdo z nás netušil, že tak málo peněz 
udělá takovou službu. Když dlouho nepsal, báli jsme se. Poslal ale fotografie a vypadá šťastně” říká. 
 Začali letos v únoru 
V letošním roce se do adopce na dálku zapojila také ZŠ Edisonova v Teplicích. Od února podporuje desetiletou Dianu z Keni. Ve škole mají speciální nástěnku s informacemi o africké holčičce. A děti se o svou vzdálenou kamarádku opravdu zajímají. “Zatím jsme od koordinátorů nedostali zprávu,” říká 
učitelka Dana Horáčková. Při hledání dětí na adopci zjistila, že takto adoptovaných dětí je poměrně dost. Velké množství jich však na své mecenáše stále čeká. Nabídka je opravdu velká. “Vybrali jsme si 
děvčátko z Keni, ale jsou tam děti například z Indie,” vysvětluje Horáčková. 



 Zatím byla řeč o velkých školách, pro které není zas takový problém podporovat sedmi tisíci 
ročně dítě z chudé země. V menších školách to mnohdy tak dobře nejde. “S adopcí dítěte na dálku určitě do budoucna počítáme. Děti již s takovými nápady přišly,” říká Soňa Kosová, ředitelka Základní školy v 
Dubí 2. Škola začala s adopcí zvířátek v ústecké ZOO. “Máme papouška a páva. Děti k tomu přistupují opravdu zodpovědně,” dodává ředitelka. Určitě prý ale škola do budoucna také bude chtít podporovat nějaké dítě z chudé oblasti světa. Je to přece pro dobrou věc. 
 ADOPCE DĚTÍ Z CHUDÝCH ZEMÍ 
Již delší dobu je populární adopce na dálku. Kdokoliv si tak může na internetu vyhledat dítě z některé chudé části světa a podporovat ho pro nás směšnou částkou peněz. Tento typ adopce se rozmohl mezi školami. Děti, rodiče i učitelé se rádi zapojují do podobných akcí. Na Teplicku již mají “své” dítě třeba ZŠ 
Buzulucká nebo ZŠ Edisonova. Ročně posílají do Afriky 7 200 korun , aby podpořili svého školáka. Je neuvěřitelné, že takto malá částka dokáže dítěti zajistit relativně bezproblémový život. Zaplatí se mu 
školní pomůcky, uniforma a peníze mnohdy pomohou i rodině dítěte. Dítě pravidelně informuje, jak se má a naopak školáci píšou dopisy svým kamarádům. Představa, jak děti v chudých zemích žijí, je pro mnohé 
nepředstavitelná.  Region| Severní Čechy 

Na Etno Festu vystoupí Petr Nikl či Mário Bihári 
8.8.2008    Mladá fronta DNES    str. 4   Nymbursko 

   
Tip na víkend Lysá nad Labem - Nesmírně talentovaného slepého akordeonistu Mário Bihára ze skupiny Koa, všestranného umělce Petra Nikla se skupinou Lakomé Barky (nikoliv bárky - pozn. red.) nebo skupinu 
Ekvator, jejíž členové pocházejí ze šesti národů, uslyší diváci v sobotu na festivalu etnické hudby Etno 
Fest v areálu letního kina v zámeckém parku v Lysé nad Labem. Celý festival je také míněn jako 
propagace humanistické organizace Narovinu, která se zabývá pomocí rozvojovým zemím, převážně Africe. „Etnikum je pro nás společenstvím lidí, kteří sdílejí společnou kulturu. Cílem festivalu je tedy poté 
přiblížit kultuře české etnika jiná,“ uvedla jedna z organizátorek festivalu Lucie Jursíková. 
 Festival tedy není orientován na jedno určité etnikum, na programu se vystřídá indická hudba, 
egyptský tanec, alžírsko-irácká hudba a další směry a druhy umění.  „Snažíme se přiblížit veřejnosti hudbu, divadlo a tanec, které jim jsou neznámé. Celý festival také pořádáme ve jménu organizace Narovinu, která například staví studně v Africe,“ tvrdila Jursíková. 
 Největší hvězdou festivalu je podle ní Petr Nikl se skupinou Lakomé Barky. Petr Nikl je všestranný umělec, kromě svých hudebních aktivit, za které obdržel v roce 2005 cenu Anděl, také úspěšný 
výtvarník a dramatik. Lakomé Barky s Petrem Niklem spolupracovaly již na dvou albech, jsou vokálním souborem maminek a dětí z Klecan. „Jejich zpěv oživí všemožné hudební a nehudební nástroje a hlavně nápadité a hravé Niklovy texty,“ doplnila Jursíková. 
 Mário Bihári je slovenský romský zpěvák, klarinetista, akordeonista a klavírista. Od svých osmi let je slepý. Od roku 1998 vystupuje se skupinou Koa, na festivalu však vystoupí sám. 
 „Ekvator je skupina složená z hudebníků íránského, arménského, gruzínského, čečenského, maďarského a českého původu. Hrají svérazné pojetí alžírského stylu rai,“ dodala Jursíková. 
 Rai vychází z tradiční hudby beduínských pastýřů a jsou do něj přimíchány vlivy španělské, francouzské, africké a arabské hudby. Festival začíná v sobotu v 15 hodin.  
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - střední čechy (sever) 


