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V klubu se bude mluvit o adopci na dálku 
2.2.2009    Mladá fronta DNES    str. 5   Kultura - kraj Moravskoslezský 

    (mao)  

PŘEDNÁŠKA 

Přednáška s projekcí, která se bude věnovat Keni a projektu Adopce na dálku, je připravena na 
středu v antikvariátu a klubu Fiducia v Ostravě. Více informací lze najít na adrese 
www.adopceafrika.cz. Pořad začne v 18 hodin. 

Regionální mutace| Mladá fronta DNES - severni Morava a Slezsko 

Večer pro Afriku 
25.2.2009    Klatovský deník    str. 8   Čtenář - reportér 

    Jaroslava Kopecká     

V sobotu 14. 3. 2009 od 19.00 hodin se v Sokolovně Klatovy uskuteční večer na pomoc osiřelým 
dětem na ostrově Russinga Island v Keni. Na pomoc africkým dětem se zapojilo také několik ZŠ, Klub 
seniorů v Klatovech a spousta jednotlivců a to prostřednictvím tzv. „Adopce na dálku“. 
Delija models začala s touto podporou již na jaře loňského roku, nyní chystá velkou akci přímo v 
Klatovech. 
„Má to být večer, který pobaví a zároveň pomůže“. 
Kromě krásných modelek a modelů, kteří předvedou nové autorské kolekce, novinky v prádle, plavky, 
kožené bundy, džínovou a sportovní módu, samozřejmě extravaganci a svatební šaty, zde vystoupí i 
zajímaví hosté: 2.tajemník z Ambasády Jihoafrické republiky, který přijede na pozvání místostarostky 
Věry Tomaierové, zástupkyně nadace NAROVINU, ale také zazpívá Šárka Vaňková, Milan Sulej, 
zatančí TS KROK, shlédneme aerobicovou sestavu, skupinu SNIKERS, Nancy (herečku ze seriálu 
Ošklivka Katka) a její vlastní AFRO kolekci, předvede se i dvojnásobný mistr v boxu Radek Seman. 
S modelkami Delija models bude předvádět Miss Praha Open 2008 a 2. Česká vicemiss 2007. 
Překvapením bude velká AFRO vlasová show Soni Jarešové za pomoci Dominiky Mištarkové, 
vizážistky Hany Skalové a dámské krejčové Zuzany Helbigové, které jsou nedílnou součástí příprav a 
samotné show. 
Pozvání přijala a zároveň svoji kolekci s názvem POISON přijede představit i Kateřina Líblová z 
Plzně. Celou akci bude moderovat Radek Jirgl. 
 Doufám, že tato akce nikoho nezklame, neboť příprava celého tohoto programu stála spoustu 
práce, času a úsilí, zároveň každý, kdo se přijde podívat, podpoří projekt „Ostrov naděje“. 
 Tento večer je také velmi nákladný a já bych velice ráda poděkovala touto cestou všem 
partnerům, kteří se do této akce zapojili a největší poděkování patří generálnímupartneru akce. 
 Těším se na všechny, kdo se přijdou podívat a doufám, že budou odcházet spokojeni. 
 
Foto popis| Region| Západní Čechy 



Přípravy prvního Světového pochodu za mír a nenásilí se naplno 
rozbíhají 

6.3.2009    neziskovky.cz    str. 0   svět + celorepublikové akce 
       

2. října 2009 vyjde z Nového Zélandu první Světový pochod za mír a nenásilí. Pochod, který bude 
světem putovat devadesát dní, projde více než 90 státy, urazí přes 160 000 kilometrů a ve všech 
zemích bude provázen nejrůznějšími happeningy a mírovými aktivitami. 

Českou část pochodu bude zajišťovat spektrum neziskových organizací (ADRA, Humanistické hnutí, 
Greenpeace, Česko proti chudobě a mnoho dalších). Neziskovky.cz jsou mediálním partnerem 
iniciativy. V plánu jsou nejrůznější aktivity za přítomnosti zvučných světových jmen z oblasti hudby i 
vědy. Světový pochod nyní podporují významné osobnosti a organizace z celého světa (např. čtrnáctý 
Dalai Lama, fotbalový klub Inter Milán, Yoko Ono, chilská prezidentka Michelle Bachelet, v České 
republice pak např. Radka Kocurová, Anna Wetlinská, Rudolf Hrušínský, Jan Budař, Helena 
Třeštíková a řada dalších). 
 
TISKOVÁ KONFERENCE A HAPPENING 
Symbolické odstartování pochodu za přítomnosti pořádajících neziskových organizací, médií a 
zástupců škol, které tento projekt podporují, proběhne po tiskové konferenci formou happeningu na 
náměstí Kinských. Tisková konference k prvním krokům světového pochodu za mír a nenásilí v ČR se 
koná ve středu 11. března 2009 od 10.30 hodin v sídle Informačního centra OSN, nám. Kinských 6, 
Praha 5. 
Na tiskové konferneci promluví hosté: 
Michal Broža, Informační centrum OSN v Praze 
Dana Feminová, mluvčí Humanistického hnutí v ČR 
Dagmar Trkalová, Česko proti Chudobě 
Jan Piňos, Greenpeace 
 
„DALAJLÁMA HRAJE S NÁMA“ 
První akcí pro veřejnost startující Světový pochod za mír a nenásilí bude Multizvučný pochod centrem 
Prahy. V závěru pochodu lidé zformují světelný symbol míru a později i nenásilí a zúčastní se 
společné meditace za mír. Na Multizvučný pochod z Můstku na Můstek si můžete přijít zaskotačit v 
sobotu 21. března v 18 hodin. Vezměte přátele, bubínek, flétnu, činely či jakoukoliv podomácky 
sebranou nebo vyrobenou náhradu, ať jste městem pěkně slyšet. Organizátoři pochodu vzkazují: 
"Hudba je smysluplnější než války, a proto uchopme hudební nástroje, symbolicky, namísto zbraní, 
tak jako ve filmu ‚Kdyby tisíc klarinetů‘ a ukažme všem, že hlasy těch, kteří si přejí ukončení válek, 
nejen té v Iráku, jsou silné. Dáme tak jasně najevo, že si přejeme mír a důstojné životní podmínky pro 
všechny a že toho chceme dosáhnout aktivním nenásilným řešením konfliktů a dialogem, ne pouze 
lhostejným přihlížením." 
Přidejte se ke statisícům lidí z celého světa, kteří si budou v tento den připomínat výročí války v Iráku, 
jednoho z nejnesmyslnějších konfliktů dnešní doby. 
Sraz je 21.3. v 18 hodin na Můstku. Pochod projde centrem Prahy (okruh přes nám. Republiky, 
Senovážné nám., Jindřišskou, Vodičkovu, Lazarskou, Národní a 28. října zpět na Můstek). Hned po 
pochodu (po 19. hodině) dojde na Můstku ke zformování světelného symbolu míru se zapálenými 
loučemi, který se poté přemění na symbol nenásilí. Následovat bude společná meditace. Cena louče: 
45 Kč. Akce bude trvat přibližně do 20 hodin. Zájemci prosím potvrďte účast na e-mail: 
michaela.svarcova@svetovypochod.cz nebo na tel.: 604 983 875. 
 
MULTIKULTURNÍ PLES AFRIKA 
Multikulturní ples Afrika, který v pražské Lucerně již po dvanácté pořádá Humanistické hnutí, nese 
tentokrát podtitul „za svět bez válek a chudoby“ a je pořádán v rámci Světového pochodu za mír a 
nenásilí. Jeho cílem je podpora projektů, které probíhají v rámci mezinárodní Kampaně lidské podpory 
v Africe či Asii. 
Kdy: v pátek 3.4. od 19.00 



Kde: v pražském paláci Lucerna 
Letos zahrají kapely Bengas, Čankišou, Ekvator a Tam-Tam Batucada. Hudebně-taneční vystoupení 
předvedou Batocu/TiDiTaDe/Centrum tance. Ples bude moderovat Ondřej Brzobohatý. 
Předprodej vstupenek: Humanistické centrum Dialog, Národní 9, Praha 1, tel: 608 917 760 nebo 
Ticketpro: www.ticketpro.cz 
Vstupné: 250,- Kč/stání, 300,- Kč/sezení 
Vezměte si letní nebo africké oblečení :-) 
Zábavný charakter a letní atmosféra na konci pražské zimy je vhodnou formou, která umožňuje 
zprostředkovat velkému počtu lidí poznávání nejrůznějších kultur a umění ocenit bohatství 
různorodosti. Cílem je prevence rasismu, diskriminace a netolerance mezi mládeží a motivace k 
angažovanosti mladých lidí v naší společnosti ve smyslu spolupráce a vzájemné pomoci, aktivního 
nenásilí, solidarity, tolerance a respektování všech lidských práv. 
 
Aktuality ke Světovému pochodu sledujte na www.svetovypochod.cz. 
 
URL| http://neziskovky.cz/cz/neziskovky-cz/o-nas/aktuality/3996.html 

Světový pochod za mír a nenásilí 
12.3.2009    Haló noviny    str. 3   Z domova 

    Jan JELÍNEK     

PRAHA - Na náměstí Kinských na Smíchově, v místě, kde stával tank sovětských osvoboditelů, 
odstraněný primitivními obrazoborci, včera vypustili zástupci žáků a studentů pražských a 
benešovských základních a středních škol barevné balonky, které vynesly k obloze vlajku s logem 
Světového pochodu za mír a nenásilí. Tímto aktem mladí lidé pochod prvními kroky symbolicky 
odstartovali. Jde o historicky první akci tohoto druhu, při níž pochodující obejdou celou planetu. Do 
České republiky má dorazit letos 2. listopadu a Praha se v rámci Evropy stane jeho největším dějištěm. 
Zahájen bude 2. října v novozélandském Welingtonu v den výročí narození Mahatmy Gándhího, v 
den, který Organizace spojených národů vyhlásila »Mezinárodním dnem nenásilí.« Během tří měsíců 
projde více než 90 zeměmi šesti kontinentů po trase dlouhé více než 160 tisíc kilometrů! Pochod 
povede všemi klimatickým pásmy a 2. ledna 2010 bude ukončen v argentinských Andách v Punta de 
Vacas na úpatí hory Aconcagua. Účastní se jej miliony lidí. Na pochodu budou také úseky, které se 
pojedou vlaky a autobusy, zdolají letadly. Ve všech státech, kam dospěje, přitom budou pořádány 
nejrůznější happeningy a řetězce mírových aktivit. 
 Jak řekla novinářům Dana Feminová, mluvčí Humanistického hnutí v ČR, iniciátorem 
pochodu je mezinárodní organizace Svět bez válek. Jejím posláním je propojovat lidi na celém světě 
napříč kulturami a náboženstvími a všemi spektry společnosti, vyjádřit touhu žít v míru, aby násilí na 
žádném člověku a válečné požáry neměly na Zemi místo. Hlavním požadavkem pochodu je podle 
Feminové dosáhnout postupně úplného jaderného odzbrojení, snižování počtu konvenčních zbraní a 
podpisu mezinárodní smlouvy o neútočení, zavržení válek jako prostředku řešení konfliktů. Toho, aby 
se násilí a války už jednou provždy staly pro lidstvo minulostí. Je také nesporným faktem, že by bylo 
možné odstranit hlad ve světě s pomocí desetiprocentní částky, která je dnes vynakládána na zbrojení. 
 Jak doplnila Dagmar Trkalová z organizace Česko proti chudobě, tak na světě žijí dvě 
miliardy dětí, z nichž jich pod hranicí chudoby živoří více než polovina! Mementem nám všem jsou 
smutné osudy předešlých válkami zničených generací. Symbolická ozvěna jejich hlasů zaznívá v 
nejrůznějších končinách světa, kdykoliv ozbrojené střety zanechají děsivé pomníky mrtvým, 
nezvěstným, zmrzačeným a vyhnaným lidem z jejich domovů. 
 Světový pochod za mír a nenásilí rovněž podpoří organizace Greenpeace, ujistil její 
představitel v ČR Jan Piňos. »Je pro nás satisfakcí od amerického prezidenta Baracka Obamy, který 
řekl, tak jako Greenpeace již před ním, že napětí ve světě se má řešit vyjednáváním a odzbrojováním, 
a nikoliv vytvářením další studené války,« poznamenal Piňos. Pochodu již projevila sympatie a 
podporu řada osobností: chilská prezidentka Michelle Bacheletová, chorvatský prezident Stjepan 
Mesič, místopředsedkyně Evropského parlamentu Luisa Morgantini, bývalý kandidát na prezidenta 
USA a nynější člen Sněmovny reprezentantů Dennis Kucinich, bývalý ředitel UNESCO Federico 



Mayor Zaragoza, věhlasný italský fotbalový klub FC Internacionale Milán, olympijský vítěz z Pekingu 
v cyklistice Samuel Sánchez (Španělsko) a jeho krajan Pedro Delgado, vítěz Tour de France, Yoko 
Ono, manželka Johna Lennona, světoznámý indický dirigent Zubin Mehta, jihoafrický duchovní a 
nositel Nobelovy ceny míru Desmond Tutu, vnuk Mahatmy Gandhího Arun Gandhí, světový lingvista 
a filozof Američan Noam Chomski, nositel Nobelovy ceny za literaturu Portugalec José Saramago. A 
z českých obhájců mírové myšlenky jsou to Informační centrum OSN, Český helsinský výbor, 
televizní hlasatelka Anna Wetlinská, herci Rudolf Hrušínský a Jan Budař, hudební skupina Bengas 
nebo modelka a moderátorka Radka Kocurová či režisér Zdeněk Troška. 
 Jako předehra k podzimnímu světovému pochodu se uskuteční v Praze v sobotu 21. března od 
18 hodin multizvučný pochod, živý symbol míru, měnící se v symbol nenásilí. V tu dobu uplyne šest 
let od začátku války v Iráku americkým vpádem, »která je nesmyslným konfliktem v posledním 
obdobím«, řekla Feminová. »Zveme všechny lidi, aby přinesli rozličné hudební nástroje, flétny a 
bubny, pokličky z kuchyně, hrnce a vařečky, a přidali k tomu i svůj hlas za mír a nenásilí. Navíc 
jednadvacátý březen je i dnem proti rasismu. Ten den budou na náměstí i v jiných místech světa lidé 
společně dávat svůj hlas za mír a nenásilí. K tomu vytvoříme i světelný symbol s loučemi na Můstku, 
kde se uskuteční i společná meditace a žádost za mír a nenásilí ve světě.« Na dotaz Haló novin, proč 
dosud tento pochod nepodpořil nikdo z čelných českých politiků, Feminová odvětila, že možnost k 
pochodu chtějí dát jeho organizátoři každému. »A jestli někdo z politiků, který třeba i v minulosti 
udělal podivná rozhodnutí a podepsal podivné smlouvy, které nesměřovaly tam, kam bychom si 
představovali, se rozhodne (pochod) podpořit a učiní zavazující prohlášení jako paní Michelle 
Bacheletová, tak by to bylo dobře. A možnost je otevřená pro všechny. Určitě oslovíme všechny 
politiky v České republice, aby se vyjádřili, jak oni to mají s mírem a nenásilím.« 
 
Foto popis| 

Světový pochod v Praze přivítá pestrá škála událostí a osobností 
12.3.2009    neziskovky.cz    str. 0   svět + celorepublikové akce 

         

Desítky českých neziskových organizací se spojily ke spolupráci na české části prvního Světového 
pochodu za mír a nenásilí. Akce, která si klade za cíl upozornit na neklidnou mírovou situaci ve světě, 
dorazí do České republiky v listopadu letošního roku. 
 
Greenpeace, ADRA, Humanistické hnutí, Česko proti chudobě, to je jen krátký výčet z řady 
organizací, které se ujaly organizace české části prvního Světového pochodu 
za mír a nenásilí. Ten během tří měsíců obejde celý svět 
od Nového Zélandu, kde bude 2. října letošního roku 
začínat, až po Jižní Ameriku, kde v Argentině v Andách 
2. ledna 2010 skončí. Do České republiky dorazí začátkem listopadu, kde jej bude provázet řada 
významných akcí. Organizátoři plánují na 2. listopadu připravit velký koncert, multikulturní průvod, 
ale také mezinárodní konferenci či sportovní utkání, vše za přítomnosti významných zahraničních 
hostů. „Přípravné aktivity a doprovodné akce se již rozběhly 
po celém světě a podporu pochodu vyjádřily již stovky 
osobností, například Dalai Lama, chilská prezidentka, Yoko Ono, fotbalový klub Inter Milano, z 
českých to jsou pak Rudolf Hrušínský, Helena Třeštíková, Jan Budař nebo Lejla Abbasová. U nás také 
pochod podporuje informační centrum OSN,“ uvedla Dana Feminová z Humanistickéhu hnutí. 
 
První impuls k realizaci Světového pochodu pochází od mezinárodní organizace Svět bez válek, která 
s myšlenkou mírového pochodu přišla již před několika měsíci a v rámci Evropy bude Praha největším 
dějištěm pochodu. Jeho realizace v ČR se ujala řada českých organizací. „Mír je základním 
předpokladem reálného partnerství pro rozvoj, jak to vyžaduje Miléniová deklarace, k jejímuž 
naplňování přispívá i kampaň Česko proti chudobě,”  uvedla Dagmar Trkalová za Česko proti 
chudobě. 
 



Světový pochod během tří měsíců projde více než devadesáti zeměmi šesti kontinentů a urazí více než 
160 000 kilometrů. Celkovým záměrem pochodu je dosáhnout odstranění jaderných zbraní, 
postupného snižování počtu konvenčních zbraní a podpisu mezinárodní smlouvy o neútočení. „Nikdy 
jsme neztratili ze zřetele spojitost mezi ochranou přírody a bezpečností. Greenpeace od svého založení 
prosazuje široké pojetí bezpečnosti – takové, v němž nehrají rozhodující úlohu pouze hrozby 
ozbrojeného útoku či nedostatku strategických surovin, ale také například nebezpečí vyplývající z 
klimatických změn způsobených člověkem. Jaderné zbrojení pohlcuje obrovské sumy a množství 
nejrůznějších zdrojů, aniž by bylo schopno poskytnout prostředky proti nejvýznamnějším hrozbám 
současnosti,” uvedl Martin Kloubek z Greenpeace. 
 
Myšlenku Světového pochodu za mír a nenásilí podporují a do jeho organizace se zapojily tyto 
organizace: 
 
ADRA 
AFS Mezikulturní programy 
Česko proti chudobě 
Český helsinský výbor 
Educon 
Gender Studies 
Greenpeace 
Humanistické hnutí 
Neziskovky.cz 
OPIM 
ORPA 
Poradna pro uprchlíky 
 
Zdroj: www.svetovypochod.cz 
 
URL| http://neziskovky.cz/cz/neziskovky-cz/o-nas/aktuality/4003.html 

Světový pochod přivítá pestrá škála událostí a osobností 
13.3.2009    Hodonínský deník    str. 8   Čtenář - reportér 

    (aj)     

Desítky českých neziskových organizací se spojily ke spolupráci na české části prvního Světového 
pochodu za mír a nenásilí. Akce, která si klade za cíl upozornit na neklidnou mírovou situaci ve světě, 
dorazí do České republiky v listopadu letošního roku. 
 Greenpeace, ADRA, Humanistické hnutí, Česko proti chudobě, to je jen krátký výčet z řady 
organizací, které se ujaly organizace české části prvního Světového pochodu za mír a nenásilí. Ten 
během tří měsíců obejde celý svět od Nového Zélandu, kde bude 2. října letošního roku začínat, až po 
Jižní Ameriku, kde v Argentině v Andách 2. ledna 2010 skončí. Do České republiky dorazí začátkem 
listopadu, kde jej bude provázet řada významných akcí. Organizátoři plánují na 2. listopadu připravit 
velký koncert, multikulturní průvod, ale také mezinárodní konferenci či sportovní utkání, vše za 
přítomnosti významných zahraničních hostů. „Přípravné aktivity a doprovodné akce se již rozběhly po 
celém světě a podporu pochodu vyjádřily již stovky osobností, například dalajláma, chilská 
prezidentka, Yoko Ono, fotbalový klub Inter Milano, z českých to jsou pak Rudolf Hrušínský, Helena 
Třeštíková, Jan Budař nebo Lejla Abbasová. U nás také pochod podporuje informační centrum OSN,“ 
uvedla Dana Feminová z Humanistického hnutí. 
První impuls k realizaci Světového pochodu pochází od mezinárodní organizace Svět bez válek, která 
s myšlenkou mírového pochodu přišla již před několika měsíci, a v rámci Evropy bude Praha 
největším dějištěm pochodu. Jeho realizace v ČR se ujala řada českých organizací. „Mír je základním 
předpokladem reálného partnerství pro rozvoj, jak to vyžaduje Miléniová deklarace, k jejímuž 
naplňování přispívá i kampaň Česko proti chudobě,“ uvedla Dagmar Trkalová za Česko proti 



chudobě. Světový pochod během tří měsíců projde více než devadesáti zeměmi šesti kontinentů a 
urazí více než 160 000 kilometrů. 
 Celkovým záměrem pochodu je dosáhnout odstranění jaderných zbraní, postupného snižování 
počtu konvenčních zbraní a podpisu mezinárodní smlouvy o neútočení. „Nikdy jsme neztratili ze 
zřetele spojitost mezi ochranou přírody a bezpečností. Greenpeace od svého založení prosazuje široké 
pojetí bezpečnosti - takové, v němž nehrají rozhodující úlohu pouze hrozby ozbrojeného útoku či 
nedostatku strategických surovin, ale také například nebezpečí vyplývající z klimatických změn 
způsobených člověkem. Jaderné zbrojení pohlcuje obrovské sumy a množství nejrůznějších zdrojů, 
aniž by bylo schopno poskytnout prostředky proti nejvýznamnějším hrozbám současnosti,“ uvedl 
Martin Kloubek z Greenpeace. 
 
Region| Jižní Morava 

Světový pochod za mír se chystá i v krajské metropoli 
18.3.2009    Českobudějovický deník    str. 3   Českobudějovicko - zpravodajství 

    RADEK GÁLIS     

V sobotu večer na Piaristickém náměstí zaplane symbol míru 
 
České Budějovice/ Starost o život jiných lidí ve světě. Solidarita s těmi, kteří se mají hůř než my. I to 
jsou pohnutky organizátorů akce, nazvané Světový pochod za mír a nenásilí. „Celosvětová akce, která 
se letos uskuteční, nemine ani České Budějovice,“ říká jedna z organizátorek Veronika Šimečková ze 
Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity vČ. Budějovicích. 
 „Lidé, kteří se budou chtít zúčastnit, mohou přijít v sobotu 21. března v šest večer na 
českobudějovické Piaristické náměstí, kde společně vytvoříme světelný symbol míru,“ pokračuje 
Šimečková s tím, že svíčky přinesou organizátoři. 
 
S bubny a tancem 
 
„Hořícím symbolem akce dáme najevo, že chceme mír a důstojné životní podmínky pro všechny lidi 
planety. Přejeme si rovná práva pro všechny. Člověk nemá být pouze tím přihlížejícím článkem, ale 
má být aktivní. Každý sám za sebe a své názory.“ 
 Zapálený symbol míru a celá akce budou doprovázeny bubeníky a každý, kdo přijde, si bude 
moci zatancovat. 
 Světový pochod vyjde letos 2. října z Nového Zelandu a 2. ledna 2010 dorazí do cíle - do 
Punta de Vacas na úpatí hory Aconcagua v argentinských Andách. 
„Záměrem pochodu je dosáhnout odstranění jaderných zbraní, postupné snížení počtu konvenčních 
zbraní a podpisu mezinárodních smluv o neútočení,“ vysvětluje Veronika Šimečková. 
 „Smyslem je upevnit celosvětový názor, který odsuzuje všechny formy násilí, a dosáhnout 
toho, aby se vlády všech států zřekly války jako platného způsobu řešení konfliktů. Dalším cílem je 
uznání a oslava toho nejlepšího ze všech rozmanitých kultur a národů na zemi.“ 
 Veronika Šimečková má se životem v chudobě velké zkušenosti. „Několikrát jsem totiž 
navštívila africkou Zambii, kde se věnuji chudým dětem ulice,“ pokračuje studentka Veronika 
Šimečková. 
 „Na dva měsíce tam zrovna odlétám teď v pondělí. O akci se zajímám proto, že mír znamená 
jedinou možnost, jak dosáhnout cílů rozvojových projektů, které například my realizujeme v Africe,“ 
svěřuje se Šimečková. 
 V České republice pochod za mír organizuje Humanistické hnutí spolu s Českem proti 
chudobě, ADROU, Greenpeace, Neziskovky.cz nebo Informačním centrem OSN. 
 Více informací o pochodu i českobudějovické akci tuto sobotu naleznete na stránkách 
www.nenasili.cz nebo www.zsf.jcu.cz. 
 
Foto popis| POMOC. Akci Světový pochod za mír a nenásilí pomáhá v Českých Budějovicích 
organizovat Veronika Šimečková. 



Foto autor| Foto: Deník/Radek Gális 
Region| Jižní Čechy 

ŠKOLA SE PROMĚNILA V AFRIKU 
20.3.2009    Strakonický deník    str. 1   Titulní strana 

         

BEZ ROZDÍLU PLETI. K mezinárodnímu Dni boje proti rasismu, který připadá na 21. března, se 
včerejší akcí Den Afriky, připojila Základní 
 škola Dukelská ve Strakonicích. „Žáci vyzdobili třídy motivy tohoto světadílu a jeho států. 
Připraveny byly besedy o lidských právech a deváťáci ostatním přinesli nové informace o Joshuovi – 
africkém chlapci, kterého naše škola adoptovala,“ zmínil některé aktivity ředitel školy Václav Vlček. 
Za Afričana se včera převlékl i Fanda Bartoš z 5. A (snímek). Na netradiční program se přijel podívat i 
první tajemník velvyslanectví Jihoafrické republiky Mashisha Motsoko (snímek dole). „Jsem 
 uchvácen a překvapen, že i škola v malém městě dokáže uspořádat tak rozsáhlý projekt. Je 
dobré, že se školy zapojují do adopce na dálku a problematikou Afriky se zabývá i Evropská unie,“ 
řekl. Jeho vláda se snaží vyřešit problém negramotnosti. Prvním krokem bylo zrušení polatků na 
školách. 
 
Foto autor| Foto: Deník/Klára Alešová 
Region| Jižní Čechy 

Žáci ve škole v Klukách poznali, jak žijí děti v Africe 
23.3.2009    Písecký deník    str. 8   Písecko - čtenáři - sobě 

    Zuzana Maňourová, učitelka ZŠ Kluky     

Páteční dopoledne prožili žáci Základní školy v Klukách zajímavě a netradičně. Do školy jsme pozvali 
pracovnici Lenku Roskovou z Humanistického centra Narovinu, které má centrálu v Praze a žáci se 
tak stali součástí jejich projektu „Afrika nevšedníma očima... nejen v českých školách“. Cílem 
projektu je prohloubit podvědomí žáků a pedagogů na základních a středních školách o problematice 
života v rozvojových zemích a rozvojové spolupráci, zvýšit vnímavost vůči otázkám rozvojového 
světa a posílit podporu veřejnosti pro oblast zahraniční spolupráce. 
 Z nabídky programů, které centrum nabízí, jsme vybrali Celodenní program pro školu, který 
zahrnoval různé aktivity, jejichž cílem bylo seznámit děti se životem jejich vrstevníků v Africe, prožít 
si různé situace, které děti v Africe denně zažívají a poznat tak na vlastní kůži jejich mnohdy velmi 
obtížný život. 
 Žáci nejprve vyslechli vyprávění o životě dětí v Keni doplněné spoustou fotografií. A tak se 
děti dozvěděly, že přestože děti v africké vesnici žijí ve skromných a tvrdých podmínkách, je jejich 
život svým způsobem šťastný, což prozrazoval úsměv a rozzářené oči vesnických dětí na fotografiích. 
Mají domov, jídlo a některé z nich, díky podpoře humanitárních organizací z celého světa, mohou 
navštěvovat školu. 
 V horší situaci jsou děti, které žijí v tzv. slumech na okraji Nairobi. Naše děti byly zaskočeny 
fotografiemi z neutěšeného prostředí, plného špíny a odpadků. Viděly také fotografie dětí, které žijí na 
skládkách a jejich jedinou obživou jsou odpadky. Myslím, že podle reakcí a velmi častých dotazů, 
byla beseda pro naše děti velmi silným zážitkem. Aby si žáci vyzkoušeli, s jakými problémy se musí 
africké děti vypořádat, pokusili se, stejně jako jejich afričtí vrstevníci, vyrobit si sami hračku z 
odpadků. 
 A tak přišli do školy vybaveni PET láhvemi různých velikostí, starými hadříky, papírovými 
krabicemi, špejlemi (simulovaly klacíky), knoflíky, korálky atd. 
 Vznikly tak panenky, afričtí válečníci, lodě, letadla, auta, prvňáček Honzík dokonce ušil z 
látky klávesnici a z krabice vyrobil oblazovku notebooku. Odpoledne jsme se staršími žáky zažívali 
jakési doznívání celého projektu, mluvili znovu o celé situaci a přišli na nápad, jak bychom i my, žáci 



a učitelky naší školy mohli dětem z Keni pomoci. Nakonec jsme se domluvili, že vyrobíme některé 
didaktické pomůcky pro jejich výuku. 
 
Foto popis| O AFRICE. Celodenní program pro žáky školy v Klukách byl věnován životu dětí v 
Africe. 
Foto autor| Foto: Archiv školy 
Region| Jižní Čechy 

Návštěva z Keni dorazila do Šluknova 
25.3.2009    Děčínský deník    str. 3   Děčínsko 

    (dh)     

Šluknov/Na jednodenní návštěvu Šluknova a tamní Lesnické a sociální školy dorazila v úterý tříčlenná 
návštěva z africké Keni. „Na návštěvu školy a města jsme pozvali zástupce agentury, která 
zprostředkovává adopci na dálku. Studenti naší školy také jednu dívku adoptovali,“ řekl Vladimír 
Říha, patron projektu. Dodal, že dívka se jmenuje Vivian Auma a studenti jí částkou sedm tisíc dvě stě 
korun ročně přispívají na vzdělání. Návštěva z Afriky si prohlédla školu a na náměstí byl pro ně 
připraven slavnostní program. Přivítat je přišel i starosta Milan Kořínek. 
 
Foto popis| 
Region| Severní Čechy 

Kapely pomohou Keni 
25.3.2009    Týdeník Karlovarska    str. 2   Týdeník Karlovarska 

 
Benefiční akce Srdce pro Afriku se uskuteční v pátek 27. března v karlovarském kině Panasonic. Akce 
má pomoci projektům v Keni - Peace Kids Humanist Centre v PapOnditi a Rusinga Island - „Ostrov 
Naděje“. Na večeru vystoupí mimo jiné kapely Goodfellas nebo Tajfun (na snímku). Začátek je v 
osmnáct hodin. 
 
Foto autor| Foto archiv 
Region| Zapadní Čechy 

Afrika nevšedníma očima v budově českobudějovického rozhlasu 
27.3.2009    ČRo - cb.cz    str. 0   cb / aktualne 

    čro čb     

Český rozhlas České Budějovice a Humanistické centrum Narovinu srdečně zvou na dubnovou 
výstavu fotografií nazvanou Karibuni Kenya - Afrika nevšedníma očima. 
 
Výstavu můžete zhlédnout u šálku dobré kávy v pracovních dnech mezi 9. a 18. hodinou ve 
Výstavním prostoru denní kavárny Českého rozhlasu České Budějovice v ulici U Tří lvů 1.Vernisáž 
výstavy se uskuteční 1. dubna 2009 od 17 hodin. 
 
URL| http://www.rozhlas.cz/_zprava/564034 

 

 



Díky adopci může africká dívka chodit do mateřské školy 
30.3.2009    Sokolovský deník    str. 1   Titulní strana 

         

Sokolov/ Dopis díků až z africké Keni dostala minulý týden redakce Sokolovského deníku. Vloni se 
totiž zapojila do adopce na dálku přes Humanistické centrum Narovinu, které z peněz dárců 
umožňuje africkým dětem chodit do školy, což pro ně znamená naději nalepšíživot. str.2 

Foto popis| 
Region| Západní Čechy 

Díky adopci může africká dívka chodit do mateřské školy 
30.3.2009    Sokolovský deník    str. 2   Sokolovsko 

    (mih)     

Sokolov/Siaya/ Dopis díků až z africké Keni dostala minulý týden redakce Sokolovského deníku. 
Vloni se totiž zapojila do adopce na dálku přes Humanistické centrum Narovinu, které z peněz 
dárců umožňuje africkým dětem chodit do školy, což pro ně znamená naději na lepší život. O tom, že 
taková podpora má smysl, svědčí děkovný dopis napsaný babičkou čtyřleté Lucy Achieng. Právě tu si 
redakce Deníku vzala pod svá křídla. 
 „Chtěla bych vám poděkovat za věci, které jste jí dali. Také bych vám ráda řekla, že vás rádi 
přivítáme v naší vesnici. Velice na vás myslíme,“ napsala babička adoptované Lucy. Ta sice ještě psát 
neumí, ale za to ráda kreslí. 
 „Lucinka je sympatická holčička. Z Afriky nám poslali její fotku a obrázek, kde nakreslila 
nějaký domeček, auto a zřejmě i sebe. Osobně jsem potěšena, že můžeme platit její vzdělání. Její 
rodina na to totiž peníze nemá,“ řekla za redakci Lucie Kopková. 
 A jak adopce funguje? „Peníze se neposílají rodině dítěte, ale přímo škole nebo našim 
organizátorům v místě, kteří dětem nakoupí vše potřebné, zařídí zápis do nejvhodnější školy v okolí, 
zaplatí za něj školné a spolupracují s rodinou dítěte. V našem programu najdete děti od 3 let až po 
střední školu. Přestože dítě je ještě malé, mělo by navštěvovat školku, protože v Keni je mateřská 
škola velmi důležitou přípravou na vstup do školy, a to především kvůli angličtině,“ vysvětlují na 
svých internetových stránkách pracovníci humanistického centra. „Rozměr našich aktivit je opravdu 
rozsáhlý, a proto uvítáme jakoukoli podporu či pomoc,“ apeluje na veřejnost Simona Heřtusová z 
centra Narovinu. 
 
Foto popis| ADOPCE. Africká dívka Lucy Achieng zdraví redakci Deníku. 
Foto autor| Repro SD 
Region| Západní Čechy 

Vyražte na Ples Afrika 2009 do pražské Lucerny 
30.3.2009    webreporter.cz    str. 0   Životní styl 

    Jana Henychová     

PRAHA (WR) – Ples Afrika 2009 se bude konat v pátek 3. dubna od 19:00 hodin ve Velkém sále 
pražské Lucerny. Na programu bude řada tanečních a hudebních vystoupení. Mezi nimi budou k 
poslechu skupiny BENGAS, ČANKIŠOU, EKVATOR, TAM TAM a BATUCADA. Programem bude 
provázet Ondřej Brzobohatý. 
Návštěvníci akce si mohou také prohlédnout výstavu fotografií a afrických výrobků. Rovněž se mohou 
účastnit promítání souvisejících dokumentů. Pro příznivce soutěžení bude zde také k dispozici 
tombola a soutěž o letenky. 
Pořadatelem akce je Humanistické hnutí v rámci Světového pochodu za mír a nenásilí. Cílem tohoto 
projektu je poukázat na diskriminaci a netoleranci mezi mládeží a motivovat takové jedince k prevenci 
proti rasismu. 
 



URL| http://www.webreporter.cz/news/services/14897 

Afrika nevšedníma očima v budově českobudějovického rozhlasu 
2.4.2009    ČRo - cb.cz    str. 0   cb / fotogalerie 

    čro čb     

Měsíc duben roku 2009 patří ve Výstavním prostoru denní kavárny Českého rozhlasu České 
Budějovice výstavě fotografií nazvané Karibuni Kenya - Afrika nevšedníma očima. Výstavu 
zahájenou slavnostní vernisáží 1. dubna 2009 připravilo Humanistické centrum Narovinu. 
 
URL| http://www.rozhlas.cz/_zprava/566042 

Exotickým rytmům bude patřit večer v pražské Lucerně 
3.4.2009    ČRo 1 - Radiožurnál    str. 11   18:00 Ozvěny dne 

         

Eva ODSTRČILOVÁ, moderátorka 
Exotickým rytmům bude patřit dnešní večer v pražské Lucerně, kde máte možnost navštívit už 
dvanáctý ročník Plesu Afrika. I letos chtějí pořadatelé touto zábavnou formou seznámit lidi s různými 
kulturami a přispět tak k prevenci rasismu, diskriminace a netolerance hlavně mezi mladými lidmi. 
Podrobnosti k programu prozradila Radiožurnálu Dana Feminová z humanistického hnutí. 
 
Dana FEMINOVÁ, Humanistické centrum 
Ples Afrika, tentokrát za svět bez válek a chudoby, to je podtitulek, protože je vlastně v rámci 
světového pochodu za mír a nenásilí a jako tradičně tam bude velmi dobrá etnická hudba, zahrají nám 
kapely Bengas, Čankišou, Ekvator, Tam-Tam Batucada, bude tam spoustu tanečních vystoupení 
skupin Batocu, Tiditade i Centrum Tance. Celým večerem nás bude provázet Ondřej Brzobohatý. 

Afrika dnes v Lucerně 
3.4.2009    Haló noviny    str. 12   Mladýma očima 

    (zr)     

Již podvanácté rozezní velký sál pražské Lucerny Multikulturní ples Afrika, který se uskuteční již 
dnes od 19 hodin. Letos s podtitulem »Za svět bez válek a chudoby« a v rámci Světového pochodu za 
mír. 
 Hosté se mohou těšit na hudebníky zvučných jmen, jako jsou například Bengas, Čankišou, 
Tam Tam Batucada, Ekvátor a mnoho dalších. Výtěžek z celé akce poputuje jako každoročně na 
podporu Kampaně lidské podpory, díky které vznikají v rozvojových zemích vzdělávací střediska a 
zdravotní střediska, ale také díky kterému Češi podporují již více než 6000 dětí skrze »Adopci 
afrických dětí - projekt pomoci na dálku«. Večerem bude provázet Ondřej Brzobohatý. 
Takže »všichni, kteří máte už dost nekončící zimy, chcete se letně naladit a zároveň přispět na dobrou 
věc, určitě přijďte«, pozvala všechny Dana Feminová, mluvčí Humanistického hnutí v ČR, které 
tradiční ples na konci zimy pořádá. 
 Vedle kapel vzorem pro všechny tanečníky pak můžou být ukázky vystoupení skupin Batocu, 
TiDiTaDe či Centrum tance. Chybět nebude ani výstava afrických fotek a promítání. A propojení se 
Světovým pochodem za mír? »Pochod je velkolepou mezinárodní akcí, která má dát najevo nesouhlas 
všech zúčastněných s rostoucím násilím nejen na úrovni politické, ale také v mezilidských vztazích,« 
doplnila Feminová. 

 



ŽÁCI ZE ZŠ KOPERNÍKOVA A JEJICH VELIKONOCE 
6.4.2009    Teplický deník    str. 8   Čtenář - reportér 

 
Žáci Základní školy s rozšířenou výukou výtvarné výchovy, Koperníkova v Teplicích, opět pro 
veřejnost připravili tradiční výstavku svých prací, kterými chtějí každého příchozího příjemně naladit 
na přicházející Velikonoce . 
Děti obou stupňů školy pečlivě připravovaly a vyráběly se svými vyučujícími rozmanité dekorativní 
předměty, které se mohou stát součástí nejen velikonoční výzdoby. Výstava se koná pod názvem 
„Jarní inspirace“. Mnozí návštěvníci tak mohou načerpat nápady pro své vlastní „kutění“ – počínaje 
zdobením vajíček různými způsoby a konče např. výrobky z keramické hlíny, přírodnin, zajímavé jsou 
i výrobky z recyklovatelných materiálů, nekonečné jsou možnosti využití různých druhů papíru. 
Přijďte a nechte se prací dětí inspirovat. 
Výstava je prodejní, výtěžek z akce bude použit na podporu projektu „Adopce na dálku“, ve kterém 
naše škola již druhým rokem přispívá na vzdělání keňského chlapce. 
Celá akce začíná v pondělí 6.4. na 1. stupni od 8 hodin, odpoledne pak na obou stupních školy od 
16.30 do 17.30 hodin. 
Výstava prací žáků prvního stupně bude přístupná i ve dnech 7. a 8. dubna od 8 do 14 hodin. 
 
Foto popis| 
O autorovi| Mgr. Dana Povrazníková ZŠ Koperníkova Teplice 
Region| Severní Čechy 

Výstavu Karibuni Kenya najdete v rozhlasové kavárně 
7.4.2009    Českokrumlovský deník    str. 4   Kulturní servis 

    (red)     

České Budějovice/ Český rozhlas České Budějovice a humanistické centrum Narovinu zvou na 
dubnovou výstavu fotografií nazvanou Karibuni Kenya aneb Afrika nevšedníma očima. Na 
fotografiích, které jsou k vidění po celý měsíc duben v pracovních dnech mezi 9. a 18. hodinou, je 
zachycen všední život a prostředí rozvojové země. 
 Humanistické centrum Narovinu představuje projekty v rámci Kampaně lidské podpory, 
které realizuje v africké Keni. Lidé z Evropy a Afriky se snaží vytvořit řetěz vzájemné pomoci, aby 
vyřešili problém uspokojení základních lidských potřeb v některých zemích Afriky. Projekty realizují 
přímo dobrovolníci z Keni zapojení do sítě Kampaně lidské podpory. Stěžejním projektem je Adopce 
afrických dětí na dálku, ve kterém našlo svého adoptivního rodiče v České republice už 4600 dětí. 
 
Region| Jižní Čechy 
Publikováno| Českokrumlovský deník; Kulturní servis; 04 
Publikováno| Jindřichohradecký deník; Kulturní servis; 04 
Publikováno| Písecký deník; Kulturní servis; 04 
Publikováno| Prachatický deník; Kulturní servis; 04 
Publikováno| Strakonický deník; Kulturní servis; 04 
Publikováno| Táborský deník; Kulturní servis; 04 
ID| a4d46031-6f24-431d-a02b-3611b06443e0 

Díky adopci může africká dívka chodit do mateřské školy 
8.4.2009    Týdeník Sokolovska    str. 3   Týdeník Sokolovska 

    (mih)     

Sokolov/Siaya/ Dopis díků až z africké Keni dostala redakce Sokolovského deníku. Vloni se totiž 
zapojila do adopce na dálku přes Humanistické centrum Narovinu, které z peněz dárců umožňuje 
africkým dětem chodit do školy, což pro ně znamená naději na lepší život. O tom, že taková podpora 



má smysl, svědčí děkovný dopis napsaný babičkou čtyřleté Lucy Achieng. Právě tu si redakce Deníku 
vzala pod svá křídla. 
 „Chtěla bych vám poděkovat za věci, které jste jí dali. Také bych vám ráda řekla, že vás rádi 
přivítáme v naší vesnici. Velice na vás myslíme,“ napsala babička adoptované Lucy. Ta sice ještě psát 
neumí, ale za to ráda kreslí. 
 „Lucinka je sympatická holčička. Z Afriky nám poslali její fotku a obrázek, kde nakreslila 
nějaký domeček, auto a zřejmě i sebe. Osobně jsem potěšena, že můžeme platit její vzdělání. Její 
rodina na to totiž peníze nemá,“ řekla za redakci Lucie Kopková. 
 A jak adopce funguje? „Peníze se neposílají rodině dítěte, ale přímo škole nebo našim 
organizátorům v místě, kteří dětem nakoupí vše potřebné, zařídí zápis do nejvhodnější školy v okolí, 
zaplatí za něj školné a spolupracují s rodinou dítěte. V našem programu najdete děti od 3 let až po 
střední školu. Přestože dítě je ještě malé, mělo by navštěvovat školku, protože v Keni je mateřská 
škola velmi důležitou přípravou na vstup do školy, a to především kvůli angličtině,“ vysvětlují na 
svých internetových stránkách pracovníci humanistického centra. „Rozměr našich aktivit je opravdu 
rozsáhlý, a proto uvítáme jakoukoli podporu či pomoc,“ apeluje na veřejnost Simona Heřtusová z 
centra Narovinu. 
 
Foto popis| ADOPCE. Africká dívka Lucy Achieng zdraví redakci Deníku. 
Foto autor| Repro SD 
Region| Zapadní Čechy 

Globální vzdělávání v České republice 
15.4.2009    rvp.cz    str. 0   Základní vzdělávání 

    PhDr. Zuzana Hlavičková     

Článek přináší informaci o globálním vzdělávání jako o konceptu, který za pomoci moderních metod a 
výukových postupů zprostředkovává mladým lidem nejen znalosti o současném světě, ale rozvíjí i 
jejich schopnosti a dovednosti, aby dokázali globální problémy chápat a posléze přispět k jejich řešení. 
Úroveň globálního vzdělávání v České republice byla v roce 2008 vyhodnocena Evropskou sítí pro 
globální vzdělávání (GENE). Hodnotící zpráva je přílohou článku. 
Pro dnešní dobu je charakteristický rychlý přenos informací z jednoho místa na druhé. Moderní 
komunikační prostředky přinášejí během pár minut do našich životů zprávy o dění ve světě a umožňují 
nám získat takřka okamžitě informace o událostech, které se staly tisíce kilometrů daleko. Výuka ve 
školách na počátku 21. století musí na tento nový vývoj reagovat. Je proto nezbytné, aby byla 
koncipována tak, aby žáky a studenty obklopené řadou atraktivních multimediálních zdrojů zaujala a 
zároveň je dokázala připravit na život v současné rychle se rozvíjející, propojené a globální 
společnosti. 
Nový trend ve vzdělávání, takzvané globální vzdělávání, si klade za cíl povzbuzovat žáky a studenty k 
tomu, aby dokázali informace a dění ve světě vyhodnotit a aby se uměli kriticky zamyslet nad 
výzvami, kterým svět čelí. Témata, jako je šíření AIDS, oteplování klimatu, příliv uprchlíků z chudých 
zemí do bohatých, ubývání zásob pitné vody apod., zasahují stále více do našich životů a vyžadují, aby 
se dnešní mladá generace zamýšlela nad hledáním budoucích řešení. 
V zemích západní Evropy se do vyučování již od 80. let minulého století promítá globální přístup, 
označovaný jako tzv. -globální vzdělávání", případně -globální rozvojové vzdělávání". Jde o koncept, 
který prostřednictvím moderních metod a výukových postupů učí mladé lidi vnímat současné globální 
výzvy. Jeho smyslem je zprostředkovávat nejen znalosti, ale i schopnosti a dovednosti, aby žáci a 
studenti dokázali globální problémy chápat a posléze přispět k jejich řešení. 
Školská reforma, která v českém školství v posledních letech probíhá, přinesla do života škol 
nepochybně celou řadu změn. Rámcové vzdělávací programy pronikají do všech stupňů základního a 
středního školství a učitelé dostávají větší prostor k tomu, aby svoji výuku přizpůsobili potřebám žáků 
a studentů. Centrální osnovy jsou překonány a dnes je tedy na každé škole a na každém učiteli, jak se 
mu podaří své hodiny naplnit aktuálními a relevantními informacemi. 
Zařazení globálních témat do výuky je jednou z cest, jak mladé lidi přivést k větší odpovědnosti a 
zájmu o okolí. Prostor pro globální problematiku nabízejí všechny vyučovací předměty, nicméně ani 



jeden z nich nemůže poskytnout úplný rámec zkušeností a praktických dovedností, které žáci a 
studenti potřebují. 
Právě z toho důvodu byla v rámcových vzdělávacích programech zavedena tzv. průřezová témata, 
která odrážejí hlavní myšlenky a výzvy, kterým společnost čelí a které mají svůj význam pro každého 
člověka. Díky nim může vzdělání získat relevanci a autenticitu a napomoci mladým lidem porozumět 
světu. Průřezová témata jsou způsobem, jak propojit výuku napříč jednotlivými předměty, událostmi a 
aktivitami a mohou proto náplň vyučovacího předmětu zaktualizovat a otevřít cestu k hlubšímu 
porozumění. 
Cíle globálního vzdělávání odpovídají průřezovému tématu -Výchova k myšlení v evropských a 
globálních souvislostech", a to na úrovni základních i středních škol. Koncept globálního vzdělávání 
se však nevymezuje pouze na vyučovací předměty, v nichž se zmínky o globálních tématech 
objevovaly v menší či větší míře vždy - tedy na zeměpis a občanskou výchovu. Naopak - cílem 
globálního vzdělávání je vnést vnímání souvislostí mezi bezprostředním okolím a -velkým světem" do 
všech vyučovacích předmětů, cizími jazyky počínaje a matematikou konče. 
V České republice proniká globální vzdělávání postupně do stále většího počtu škol. Velkou zásluhu 
na tom mají nevládní humanitární organizace (jako např. Člověk v tísni, Fórum pro rozvojovou 
spolupráci FoRS, ADRA, Charita, Společnost pro Fair Trade, Humanistické hnutí Narovinu apod.), 
které využívají svých zahraničních zkušeností k tomu, aby připravili aktuální podklady a učební 
materiály, vhodné pro přímé zařazení do výuky. Díky nim vznikla za podpory Ministerstva školství 
mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstva zahraničních věcí ČR řada příruček, výukových materiálů i 
pracovních listů, často zdarma dostupných na vyžádání. 
Nevládní organizace také pořádají semináře a další aktivity pro učitele, z nichž lze získat informace o 
tom, jak zavádět interkulturní a globální témata do školních vzdělávacích plánů. Například společnost 
Člověk v tísni pravidelně organizuje semináře, školení a e-learningové kurzy pro učitele a budoucí 
pedagogy v základních a středních školách. Poskytuje jim materiály a publikace, věnované řadě témat, 
jakými jsou lidská práva, demokracie a otázky spojené s rozvojem, a to jednak v rámci programu 
Varianty, který běží od roku 2003, a jednak poměrně nově v rámci projektu Světová škola, kterého se 
za podpory Evropské komise účastní také Velká Británie, Rakousko, Polsko, Slovensko, Malta a 
Thajsko. 
V rámci projektu Světová škola mohou školy kromě didaktických a informačních materiálů získat při 
splnění určitých kritérií značku -Světová škola" a stát se součástí mezinárodní sítě škol. Kritéria 
udělení značky zohledňují začlenění globálního vzdělávání do školního vzdělávacího programu, 
realizaci výuky o aktuálních společenských problémech, atmosféru na škole, realizaci projektů s 
praktickými výstupy atd. Dosud byl certifikát Světová škola udělen 9 českým školám. 
Úroveň globálního vzdělávání v českém školství byla v roce 2008 vyhodnocena ze strany mezinárodní 
organizace GENE (Global Education Network Europe). V hodnotící zprávě, jejíž český překlad 
uvádíme v příloze, byla konstatována narůstající podpora české veřejnosti vůči zapojení země do 
globálních témat. Skupina expertů z Irska, Finska, Norska a Slovenska, kteří hodnocení prováděli, 
ocenila vstřícný postoj ke globálnímu vzdělávání ze strany státu - zejména Ministerstva zahraničních 
věcí ČR, Ministerstva životního prostředí ČR a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR - a 
vyzdvihla činnost nevládních rozvojových organizací a několika dalších aktérů. Tyto aktivity by však 
podle názoru expertů měly být dále rozvíjeny za větší koherence a koordinace a měly by být ze strany 
státu řízeny více strategicky. Rovněž by mělo dojít ke vzniku širší vize pro oblast globálního 
vzdělávání v České republice. 
Lepší koordinace a podpora ze strany státních institucí bude v nejbližších letech nezbytná, nicméně 
hlavního cíle globálního vzdělávání - tedy vybavit mladé lidi znalostmi a dovednostmi užitečnými pro 
život v dnešním světě - nebude možné dosáhnout bez aktivního zájmu ze strany učitelů.Příloha: 
 
Český překlad národní zprávy o globálním vzdělávání 
O'LOUGHLIN, E.,WEGIMONT, L.: Globální vzdělávání v České republice. Evropský proces 
vzájemného hodnocení globálního vzdělávání. Národní zpráva o globálním vzdělávání v České 
republice. GENE, Amsterdam, 2008 
 
URL| http://www.rvp.cz/clanek/3068 



Podpoří letní tábor pro děti z Keni 
17.4.2009    Svitavský deník    str. 3   Svitavsko 

    (ik)     

Litomyšl/ Výstava fotografií Miroslava Švejnohy Planeta lidí začíná v sobotu v Regionálním muzeu v 
Litomyšli. „Expozice představuje snímky, které zachycují zajímavé lidi z celého světa. Převážně se 
jedná o etnika z Afriky a Asie. Autor přibližuje tradice, zvyky a folklor obyvatel žijících v určitých 
exotických oblastech,“ sdělil ředitel muzea Roman Košek. Výstava je prodejní. Výtěžek použije 
humanistické centrum na projekty v Keni. Půjde především o financování letního tábora pro děti z 
nejchudších částí Keni. Akce trvá v muzeu do neděle 25. dubna. 
 
Region| Východní Čechy 

TIPY V KRAJÍCH 
22.4.2009    IN magazín    str. 14   tipy v krajích 

 

Pardubický kraj / LITOMYŠL 
 
Planeta lidí 
Regionální Muzeum Litomyšl zprostředkovalo pro své návštěvníky výstavu fotografií Miroslava 
Švejnohy s názvem Planeta lidí. Vystavené snímky zachycují zajímavé lidi z celého světa, převážně 
příslušníky lokálních etnik z Afriky a Asie. Miroslav Švejnoha se prostřednictvím fotoaparátu snaží 
přiblížit tradice, zvyky a folklor obyvatel žijících v exotických oblastech. Výstava je prodejní, přičemž 
její organizaci zajistilo Humanistické centrum Narovinu. Výtěžek z této přehlídky bude použit na 
financování letního tábora pro děti z nejchudších částí Keni. 
Jiráskova 9, tel.: 461 615 287, www.rml.cz 
 
in.ihned.cz/tipycr 

Tipy na výlety v krajích 
24.4.2009    Cestovani.iHNed.cz    str. 0   Cestovani.iHNed.cz 

    (in)     

Pardubický kraj / Litomyšl 
 
Planeta lidí 
Regionální Muzeum Litomyšl zprostředkovalo pro své návštěvníky výstavu fotografií Miroslava 
Švejnohy s názvem Planeta lidí. Vystavené snímky zachycují zajímavé lidi z celého světa, převážně 
příslušníky lokálních etnik z Afriky a Asie. Miroslav Švejnoha se prostřednictvím fotoaparátu snaží 
přiblížit tradice, zvyky a folklor obyvatel žijících v exotických oblastech. Výstava je prodejní, přičemž 
její organizaci zajistilo Humanistické centrum Narovinu. Výtěžek z této přehlídky bude použit na 
financování letního tábora pro děti z nejchudších částí Keni. 
Jiráskova 9, tel.: 461 615 287, www.rml.cz 

24 HODIN V METROPOLI 
16.5.2009    Lidové noviny    str. 6   METROPOLE BRNO 

      

Obrazy Pátečníků pomohou v Keni 
Až do konce května si zájemci mohou přijít vybrat některý z obrazů autorů výtvarné skupiny Pátečníci 
na prodejní výstavu Afrika. Výtěžek bude věnován Humanistickému centru Narovinu, které pracuje 



na projektu pomoci dětem v Keni. Výstava v Galerii Pod Petrovem je otevřena v pracovní dny od 10 
do 22 hodin, v sobotu pak od 17 do 22 hodin. 
 
Foto popis| 
O autorovi| LN využívají servis agentury ČTK 
Vydání| Tato zpráva vyšla v prvním vydání 
Regionální mutace| Lidové noviny - Brno 

Naše“ děti v Africe 
28.5.2009    Mladá fronta DNES    str. 13   Publicistika 

    TOMÁŠ NÍDR     

MF DNES navštívila v africké Ugandě školáky, kterým vzdělání zajišťuje projekt Adopce na dálku 
 
Když vejdu do areálu školy v ugandské vesnici Najja, začne se ze všech stran ozývat volání: „Hello, 
muzungu, how are you!“ („Ahoj, bělochu, jak se máš!“). Školáci v modrých uniformách v různém 
poločase rozpadu se ke mně hrnou ze všech stran, ti vzdálenější aspoň mávají, aby upoutali pozornost 
bělošské návštěvy. Muzungu je zajímavější než cokoliv jiného, a tak ustanou ve svých přestávkových 
činnostech, jako je prohánění fotbalového míče vytvořeného ze svázaných banánových listů nebo 
skákání panáka. Je to sice jen obyčejná africká škola, ale z šesti stovek žáků jich šestina má za rodiče 
české občany. 
 Jsou to ovšem tátové a mámy v uvozovkách. Češi na dálku adoptují malé a chudé Uganďany, 
kteří nadále žijí se svými africkými nejbližšími a z Evropy dostávají jen příspěvky, které jim zajistí 
pokračování studia. Jednou z adoptovaných je i třináctiletá Judith Kagoya. Jako každé místní dítě, 
jakmile je vytaženo z hulákajícího hloučku kamarádů cpoucích se hlava nehlava před objektiv 
fotoaparátu, změní se v beránka. Z pokřikování zbude jen stydlivé špitání odpovědí a zaražené 
koukání do země. 
 
Anglicky po africku Nakratičko ostřihaná dívka je bosá a nosí modré šaty s natrženým levým 
rukávem. Křečovitě svírá židli, na které sedí, a snaží se pochopit, na co se jí ptám. Česká a ugandská 
výslovnost angličtiny se tak liší, že Judith a další školáci mým otázkám nerozumějí. Naštěstí je tu můj 
africký průvodce Daniel Bidandi. Dotazy nepřekládá do místní řeči luganda, jen je doslovně zopakuje 
ve zdejší verzi angličtiny. A Judith hned ví, o co jde, a snaží se v angličtině jednoslabičně odpovědět. 
 Dozvím se, že touží být – jako spousta dalších – učitelkou angličtiny, že žije se sourozenci u 
babičky, protože otec je mrtvý a matka se o ni nezajímá. Ví, že ji adoptovala paní Zdena (všechny děti, 
se kterými jsem v Ugandě mluvil, znaly bezpečně jméno svého českého sponzora, byť jeho výslovnost 
komicky komolily) a že tak učinila, „protože jsem chytrá a potřebovala jsem pomoc“. 
 To později v Praze u kávy potvrzuje i úřednice z ministerstva spravedlnosti Zdena 
Darmonovová, která se před Vánocemi 2007 podle kamarádčina vzoru rozhodla k adopci. „Chtěla 
jsem si vybrat holčičku, protože my ženy to máme složitější všude. Taky mě při výběru dítěte v její 
složce na internetu zaujalo, že si přeje být učitelkou. Jako já, když jsem byla malá,“ říká energická 
dáma středního věku. 
 Lidí, jako je paní Darmonovová, je v Česku poměrně dost. Jen přes Arcidiecézní charitu bylo 
podle poslední statistiky na internetových stránkách adoptováno 16 580 dětí z devíti zemí – nejvíce v 
Indii (12 tisíc) a Ugandě (necelé 4 tisíce). Další stovky školáků v různých koutech světa byly na dálku 
osvojeny přes další neziskové organizace (např. Humanistické hnutí Narovinu, Nadace mezinárodní 
potřeby, Humanitas Afrika). Černošského synka či dcerku si nepořizují jen jednotlivci, ale i kolektivy, 
jako jsou třídy. 
 Ještě více je však dětí, které potřebují pomoc. Jejich poptávka je v podstatě neuspokojitelná. 
Například v Ugandě je přes oficiální proklamace školní docházka zpoplatněna, žáci kromě školného 
musí uhradit i pomůcky a povinnou uniformu. Ve vesnických rodinách s pěti a více potomky, což je v 
rozvojovém světě obvyklé, tak vzdělání dostanou jen některé z dětí, a to spíše „perspektivnější“ 
chlapci. Dívky od raného věku pomáhají v domácnosti a jsou odsouzeny k analfabetismu. 



 Kdo chce adoptovat malého Uganďana, musí si ročně dát stranou sedm tisíc korun. Kromě 
výše zmíněných věcí má na dálku osvojený z těchto peněz zajištěnu i zdravotní pomoc a pětina daru 
jde i na další rozvoj celé komunity. Ani pro Čecha to není malá částka, ale rozhodně ji u nás lze ušetřit 
mnohem jednodušeji než na rovníku. „Před rokem a půl jsem přestala kouřit. V podstatě celou sumu, 
za kterou jsem si dříve ničila zdraví, teď investuji do něčeho mnohem užitečnějšího,“ libuje si nad 
změnou životního stylu Darmonovová. Problém je, že o příspěvek na školu žádá v Ugandě každý. Pro 
muzungu, který dorazí z evropského blahobytu do africké vesnice, je těžké se zorientovat, kdo je 
opravdu potřebný. „Snažíme se vybírat děti, které mají aspoň trochu talent,“ vysvětluje Formánková, 
která projekt v Ugandě vede. Je lepší investovat do těch, pro které vzdělávání neznamená jen 
vysedávání ve škole. 
 Každý adoptovaný žák ví, že pokud propadne, ztratí i podporu z Česka. Další omezení, které 
Arcidiecézní charita zavedla, je, že i z té nejchudší chatrče může být sponzorováno jenom jedno dítě. 
„Jeden vzdělaný člověk může pomoci vytáhnout nahoru celou rodinu, říká 26letá Češka. 
 
Jak vyzrát na ugandské šibaly Výběr dětí, které si později podle fotek a odpovědí v dotazníku 
„rozeberou“ čeští zájemci, mají na starosti ugandští zaměstnanci Arcidiecézní charity. Nabízí se 
otázka, jestli si z toho nedělají soukromý byznys, nezneužívají poslanou pomoc či necpou do projektu 
potomky svých příbuzných a kamarádů. 
 „Všechny peníze jdou přese mne. Rodiče ani místní zaměstnanci je nikdy nedostanou do 
ruky,“ říká Formánková. Nicméně neskrývá, že problémy existují. Přes pravidelné kontroly se stává, 
že se v programu ocitne dítě, které by tam být nemělo. „Jednou se nám ozval dárce, že jeho „dcera“ na 
fotce vůbec nevypadá jako před rokem. Ukázalo se, že zástupce ředitele si na místo adoptované 
posadil do lavice svou neteř. Okamžitě jsme s nimi ukončili spolupráci a adoptované žáky přesunuli 
do nejbližší školy,“ popisuje jeden případ. „Nejtěžší je najít dobré a odpovědné sociální pracovníky,“ 
pojmenuje česká šéfka adopcí jejich hlavní obtíž. Charita má dohromady 35 afrických zaměstnanců, 
kteří na ugandské poměry dostávají slušný plat. Každý z nich má na starosti několik desítek dětí, ale 
ne všichni plní své úkoly řádně. 
 Dokazuje to inspekční návštěva Gulu na severu země. Formánková udělá vizitu škol a krátce 
promluví s každým z šestnácti chlapců, kteří studují za peníze českých dárců. Vyfotí si je před 
učebnou, aby donátoři dostali novou fotku svého „syna“. Kluci mají zrovna uprostřed zkoušek, a tak je 
nepotěší zpráva, že do druhého dne musí napsat dopis do Evropy. Musí tak učinit dvakrát do roka. 
Jenže za ně odpovědný sociální pracovník katechista Justin Ojok, jehož hlavní profesí je výklad Bible, 
jim to vůbec nepřipomněl. Když mu to Formánková vyčítá, zmatený čtyřicátník s obřími, křivě 
posazenými brýlemi se vymlouvá jako pubertální uličník: „Řekl jsem jim to přece na začátku školního 
roku.“ 
 
„Nemůžu zklamat“ Zato v okolí Buikwe, kde s desítkami dětí pracuje výše zmíněný Daniel Bidandi, 
celý projekt funguje znatelně lépe. Akční mladík mi předvádí kancelář organizace ve vesnici Lugasa. 
Na stěně tam mají vyvěšen fixou napsaný seznam všech svěřenců. Do vedlejší místnosti s tabulí občas 
chodí žáci na doučování. Mají tu i knihovničku s třemi desítkami svazků v angličtině a dvěma 
fotografickými knížkami v češtině – jedna zobrazuje památná místa v České republice, druhá ve světě. 
Česka si tu lidé kvůli projektu velice váží, podle Bidandiho je Buikwe zřejmě jediná vesnice na 
černém kontinentě, kde se při fotbalovém mistrovství 2006 nefandilo panafricky Ghaně, ale 
Nedvědovi a spol. 
 Díky tomu, že jim adopce na dálku daly šanci rozvinout talent, to šedesátka Uganďanů 
dotáhla až na univerzitu. Když se v Kampale představuji Tadeo Mugerwovi, který studuje učitelství 
jazyka luganda a zeměpis, s rozzářenýma očima plnýma vděčnosti se mi vrhá kolem krku. Spletl si mě 
se svým adoptivním rodičem, který nese stejné křestní jméno jako já. 
 Nyní jedenadvacetiletý Tadeo žil chvíli u dědečka, chvíli u tety, od puberty se o sebe staral 
sám tím, že na kole rozvážel dřevěné uhlí. Při studiích si zase podnikavě přilepšuje tím, že k sobě váže 
volné papíry a dělá z nich sešity. Ne všichni adoptovaní srší takovou pílí jako Tadeo, ale on pokládá 
pomoc z Česka za závazek: „Lidé, co mi dali peníze na studium, nejsou boháči. Utrhli si ze svého a 
teď chtějí vidět výsledky. Nemůžu je zklamat.“ 
 
AFRIČTÍ ŠKOLÁCI S RODIČI Z ČESKA 



 
Na čtyři tisíce malých Uganďanů si díky sponzorům z České republiky může dovolit luxus pravidelné 
školní docházky, díky níž mají šanci na lepší budoucnost. MF DNES na místě ověřila, jak projekt 
Adopcí na dálku funguje a jestli jsous ním ve východoafrické zemi spokojeni. 
 
Jak „adoptovat“ dítě 
Dítě z rozvojového světa, kterému chcete na dálku pomoci příspěvkem na jeho školné, pomůcky, 
uniformu a zdravotní péči, si můžete vybrat například v Arcidiecézní charitě, V Humanistickém 
centru Narovinu nebo Humanitas Afrika. Roční příspěvek na dítě se pohybuje mezi 5 až 8 tisíci 
korun, podle toho, co a ve které zemi dítě studuje. Adoptivní rodič dostává dvakrát ročně od svého 
syna či dcery dopis s novinkami a také zprávu ze školy o jeho studijních výsledcích. 
 
Osvojený vysokoškolák 
Jedenadvacetiletý Tadeo Mugerwa je sirotek, který se o sebe od puberty staral sám, díky tomu, že si 
ho na dálku „osvojil“ český rodič, může studovat na univerzitě. Po skončení studií bude učitelem s 
aprobací pro lokální jazyk luganda a zeměpis. „Lidé, co nám dali peníze na studia, nejsou boháči. 
Utrhli si ze svého a teď chtějí vidět výsledky. Nemůžu je zklamat.“ 
 
Dcera hudební skupiny 
Kvůli třináctileté Prossy Mbaleke pořádá každý rok skupina Vypsaná fiXa festival, z jehož výtěžku jí 
platí školní docházku. Kdyby ji čeští hudebníci nepomohli, nemohla by dívka, která žije s vážně 
nemocným otcem a pěti sourozenci, ani snít o tom, že se jednou stane učitelkou angličtiny. 
 
Foto popis| AFRICKÁ ŠKAMNA. Děti na základní škole v ugandské vesnici Najja používají staré 
lavice, ve kterých při výuce sedí tři až čtyři. 
Foto autor| FOTO: 5x TOMÁŠ NÍDR 
Foto popis| Judith Kagoya našla „adoptivní“ maminku na českém ministerstvu spravedlnosti 
Foto popis| Veronika Formánková pravidelně kontroluje, zda sponzorovaní žáci chodí do školy 
O autorovi| TOMÁŠ NÍDR, redaktor MF DNES, Uganda 

Přednáška o Africe 
16.6.2009    Jihlavské listy    str. 16   Publicistika 

    (hni)     

JIHLAVA - Nejen snímky z afrických zemí Keňa a Zambie a informace o obyčejném životě tamních 
lidí přinese přednáška o Subsaharské Africe. Navštíví je i dvě obyvatelky Keni a přítomní si budou 
moci vyrobit tradiční africkou hračku. 
 Akce začne v pátek v 17 hodin v Centru multikulturního vzdělávání (jihlavské Masarykovo 
náměstí, nad lékárnou) a přednášet budou představitelé Humanistického centra Narovinu. Centrum 
23. června od 9 do 10.45 pořádá také přednášku u romské historii, kultuře a mentalitě, a to zejména 
pro žáky a studenty škol. 

O životě v Africe mají povídat dva Keňanky 
18.6.2009    Jihlavský deník    str. 17   Jihlavsko 

    (dh)     

POZVÁNKY JIHLAVA 
Subsaharská Afrika, tak je nazvaná zítřejší přednáška o životě obyčejných lidí v Keni a Zambii. Akce 
se bude konat v 17 hodin v prostorách Centra pro multikulturní vzdělávání na Masarykově náměstí. 
„Přednášet přijedou představitelé Humanistického centra Narovinu a přivezou s sebou dvě keňské 
kolegyně,“ za pořadatele uvedla Jana Horská. Hodinu a půl dlouhé vyprávění bude doplněné o 
fotografickou prezentaci a ukázky některých tradičních předmětů. Zájemci si budou moci dokonce 
vyrobit i africkou hračku. Vstupné je dobrovolné. 



 
Region| Vysočina 

Hradečtí školáci letí do Keni na návštěvu 
14.7.2009    Hradecký deník    str. 1   Titulní strana 

     

HRADEC 
Hradec Králové/ Skupina sedmi žáků Základní školy Pouchov odletí v pondělí na osm dnů do africké 
Keni. Navštíví tam čtrnáctiletého hocha, kterého dlouhodobě podporují ve vzdělávání formou adopce 
na dálku. Nápad se zrodil před rokem. ...2 
 
Foto autor| 1000456286_X 
Region| Východní Čechy 

Hradečtí školáci letí do Keni, navštíví adoptovaného chlapce 
14.7.2009    Hradecký deník    str. 2   Královéhradecký kraj 

    MARTIN ČERNÝ     

Sedm žáků pouchovské základní školy v Hradci Králové se podívá do Afriky. 
Poznají hocha, s nimž si píšou, i jeho školu, kde se dokonce zúčastní výuky. Mwabari Mwadziwe se 
však do Česka nepodívá. 
 
Hradec Králové/ Skupina sedmi žáků Základní školy Pouchov odjede v pondělí na osm dnů do africké 
Keni. Navštíví tam čtrnáctiletého chlapce, kterého dlouhodobě podporují ve vzdělávání formou 
adopce na dálku. 
 Nápad na neobvyklou cestu za školákem Mwabari Mwadziwem se zrodil před loňskými 
prázdninami. „Když jsme mu psali dopis, tak děti z legrace řekly: Co kdybychom tam jeli?! Zpočátku 
se mi to zdálo velmi nereálné, ale pak jsem si řekla, proč ne,“ uvedla učitelka angličtiny na ZŠ 
Pouchov Eva Humlová. 
 Netušila, s jakými potížemi se bude při uskutečnění záměru potýkat. Největším problémem 
podle ní nebylo sehnat zhruba 300 tisíc korun, ale administrativní překážky. „Podle nového zákona 
musí zřizovatel, tedy magistrát, schvalovat všechny darovací smlouvy, které škola dostane. Problém 
byl v tom, že rada zasedá jen jednou za několik týdnů, což nám způsobilo komplikace,“ prohlásila 
učitelka s tím, že všechny smlouvy se proto nepodařilo schválit. „Nějaké řešení se rýsuje, ale v tuto 
chvíli chybí na expedici 17 tisíc korun,“ řekla. 
 Sedmička žáků pouchovské školy, která se na cestu přihlásila a zároveň se na adopci podílela, 
se v Africe tak poprvé setká se svým kamarádem. Tomu hradí část výdajů na vzdělání. 
 Hradecké děti se rovněž podívají na safari a jeden den stráví ve škole Bwagamoy o Primary 
School u Mombasy, kam Mwabari Mwadziwe chodí. Dokonce je na místě čeká účast při výuce. 
 Pro pouchovské školáky i jejich doprovod je zájezd do Keni cestou do neznáma. Ani učitelka 
a koordinátorka projektu Eva Humlová moc informací o škole nemá. „Vím, že ve třídě je sto dětí,“ 
sdělila. Pro školáky z Hradce bude setkání s kamarádem, kterého uvidí poprvé, velkým zážitkem. 
Píšou si sice dopisy, ale nedokážou si představit africkou realitu. 
 „Bude to zážitek, až si s ním podají ruku, uvidí školu,“ představuje si učitelka angličtiny. O 
zážitky z Keni se hradecké děti po návratu domů podělí s jinými školami. 
Mwabari Mwadziwe se však do Hradce Králové nepodívá. Pozvání k návštěvě nedostane. Odborníci, 
kteří se adopci na dálku věnují, to totiž nedoporučují. Srovnání reality u nás a v Keni by pro 
afrického školáka mohlo být při návratu hodně stresující. 
 
Foto popis| KEŇSKÝ ŠKOLÁK Mwabari Mwadziwe . 
Foto autor| Foto: Archiv ZŠ Pouchov 
Region| Východní Čechy 
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Žáci jedou navštívit svého kamaráda do Afriky 
15.7.2009    ČT 1    str. 15   18:00 Události v regionech - Praha 

         

Jitka SLUKOVÁ, moderátorka 

Co dělají o prázdninách někteří žáci Základní školy v Hradci Králové Pouchově, to víme přesně. 
Zasedli do lavic a domlouvali detaily své dlouhé cesty do Afriky. Jedou totiž do Keni, kde díky 
sponzorům navštíví svého kamaráda Mwabariho, kterého už 3 roky podporují v rámci takzvané 
adopce na dálku. 

Přemysl ŠRÁMEK, redaktor 
Zatím se znají jenom z fotografií a vzájemného dopisování, ale příští týden se podají ruce přímo v 
Africe. Čtrnáctiletí žáci navštíví stejně starého kamaráda v jeho rodné vesnici poblíž Mombasy. 
 
Eva HUMLOVÁ, učitelka, koordinátorka projektu 
To až tak úplně nenapadlo mě, to napadlo spíš děti. Už, už když jsme opravdu začínali ten první rok, 
tak jsme si dělali legraci, že pojedeme do Afriky, pojedeme se za ním podívat a v té době mi to přišlo 
naprosto nereálné. 
 
Přemysl ŠRÁMEK, redaktor 
Rodiny českých dětí Mwabarimu ročně posílají 7 200 korun na studium. Z vysvědčení, které 
pravidelně dostávají společně s dopisy vědí, že je průměrným žákem. Podmínky, ve kterých se mladý 
Afričan učí, si ale hradečtí žáci představit nedovou. 
 
Michal DESENSKÝ, žák, ZŠ Hradec Králové-Pouchov 
Těším se, že potkám svýho kamaráda, že konečně uvidím, jak vypadá. 
 
Marek LIŠKA, žák, ZŠ Hradec Králové-Pouchov 
Mwabarimu chceme přivíst hlavně fotbalovej míč, taky nějaký školní potřeby. 
 
Přemysl ŠRÁMEK, redaktor 
Česká výprava v Africe zůstane 8 dnů a zúčastní se i běžného vyučování. V Keni totiž touto dobou 
žádné prázdniny nejsou. S pozváním afrického chlapce do České republiky základní škola nepočítá. 
 
Eva HUMLOVÁ, učitelka, koordinátorka projektu 
Ptali jsme se na to právě humanistů, kteří zastřešují adopce na dálce. Oni to nedoporučují z důvodu 
toho stresového srovnání, kdy oni přijedou z nějakých podmínek do našich podmínek a zase by se 
měli vracet. 
 
Přemysl ŠRÁMEK, redaktor 
S informacemi o zahraniční expedici chtějí hradečtí žáci od září objíždět školy po celém Česku. Věří, 
že tím pomohou získat sponzory pro další africké děti. Přemysl Šrámek, Česká televize, Hradec 
Králové. 

 



Školáci navštíví adoptovaného hocha 
15.7.2009    Mladá fronta DNES    str. 1   Kraj Hradecký 

    PETR BROULÍK     

POJEDOU DO AFRIKY 
Hradec Králové - Sedm školáků z královéhradecké Základní školy Pouchov (na snímku někteří z nich 
s učitelkou Evou Humlovou stojící zcela vlevo) příští pondělí navštíví v Keni afrického chlapce, 
kterého už tři roky podporují formou takzvané adopce na dálku. Žáci z osmých a devátých tříd 
pouchovské školy stráví se čtrnáctiletým keňským školákem Mwabarim jeden den v jeho škole a 
navštíví ho v jeho vesnici Mwawesa nedaleko Mombasy. 
 Pokračování na str. C2 Školáci navštíví adoptovaného hocha v Africe 
 
Pokračování ze str. C1 „Už tři roky se žáky podporujeme čtrnáctiletého afrického chlapce Mwabariho 
z Keni. Děti si vůbec nedovedou představit, jak to v africké škole vypadá a co má takový africký žák 
ke studiu k dispozici,“ říká učitelka pouchovské školy Eva Humlová, která dala projektu cesty žáků do 
Keni název Jedeme do Afriky, nechceme pomáhat jen na dálku! S nápadem adopce keňského chlapce 
přišla právě ona. 
 „Zdálo se nám to jako dobrý nápad a rádi jsme pomohli. Ze- začátku nás bylo víc, postupem 
času pár lidí odpadlo, ale začali pomáhat zase jiní,“ sděluje žákyně osmé třídy Nikola Krejčová. 
 „I když si o tom s dětmi povídáme, realita je jiná. Dokument o Africe je samozřejmě 
zajímavý, ale v nové lavici ve třídě vybavené dataprojektorem si těžko představíte reálný život v 
Africe,“ míní učitelka. 
 S dětmi se proto rozhodla chlapce Mwabariho navštívit, „zažít s ním jeho běžný školní den, 
podívat se do opravdové africké školy, poznat kulturu a nasát atmosféru Keni.“ Do Afriky se vydá 
iMarek Liška. „Moc se tam těším, hlavně na toho našeho adoptovaného černouška. Myslím si, že v 
Nairobi to bude hodně podobné jako v Praze. V Mombase to ale asi bude jiné,“ soudí tento osmák. 
 Adoptovanému chlapci chce popřát, ať se dobře učí a je zdravý. 
„Bude mě zajímat, jak žije, protože určitě žije jinak než my,“ dodává Marek, který by chtěl afrického 
školáka podporovat i nadále. 
 Na výlet do Afriky potřebovala učitelka sehnat 306 tisíc korun. Pomohli rodiče, mecenáši, 
nadace Educa i město Hradec Králové. Největší zásluhu mají rodiče, Jan Leiner, který spravuje 
filantropické aktivity rodiny Kellnerových, a lékař Jiří Beran z centra cestovní medicíny, který školní 
výpravu zdarma naočkoval. Mladé učitelce nedělá problém ani tak zajistit rozpočet expedice jako 
vypořádat se s úředním šimlem. Část peněz totiž získala až na poslední chvíli, avšak všechny darovací 
smlouvy musí schválit hradecká městská rada. Ta se ale má sejít až na konci července. 
 „To by se bohužel nestihlo. Po první úpravě rozpočtu chybělo na expedici asi 17 tisíc korun. 
Od včerejška máme potvrzeno, že peníze můžeme využít, což předtím nešlo,“ vysvětlila včera. 
„Všichni se těšíme, až si s Mwabarim podáme ruku. Představte si, jak sedm českých dětí sedí v africké 
škole a učí se společně s keňskými žáčky! Navíc vyzveme africké kamarády k fotbalovému turnaji,“ 
těší se kantorka, která s žáky byla mimo jiné v Londýně, Paříži, Barceloně a naposledy v Římě. 
 A jak žáky napadlo vydat se za Mwabarim? Při psaní jednoho z dopisů do Keni prý žertovali, 
že za ním přijedou. První rok se to všem zdálo nereálné, ale před rokem si jejich učitelka řekla, že by 
to zase tak nesplnitelné být nemuselo. 
 Sedm žáků odletí do keňského Nairobi na osm dní. Když už tam budou, chtějí poznat kulturu 
země, aby měli alespoň představu, jak se v zemi žije. „Proto navštívíme Nairobi, Mombasu, poblíž níž 
Mwabari bydlí. Určitě bychom chtěli zajet na safari, tak na dva dny. To ke Keni patří,“ říká Humlová 
a vysvětluje, že keňští školáci teď prázdniny nemají: „Oni se vždy tři měsíce učí a pak mají měsíc 
prázdnin.“ 
 Mwabari vyrůstá se šesti sourozenci a s matkou, jeho otec zemřel. Matka si přivydělává v 
zemědělství, ale nemá na to, aby dětem platila školné, které se v Keni platí i na státních školách. 
Přestože Keňa je jedním z nejklidnějších afrických států, některé oblasti jsou po loňských nepokojích 
pro turisty stále nebezpečné. 
„Samozřejmě, že to bereme v potaz. Podle lidí, kteří byli v Keni nedávno, ale i podle informací 
ministerstva zahraničí je teď situace v Keni klidná a žádné riziko bojů nehrozí. My se budeme držet 
oblastí a míst, kde nehrozí turistům žádné nebezpečí. Navíc při návštěvě vesnice, kde bydlí Mbawari, 



budeme pod dohledem organizátora adoptivní pomoci. Nebudeme se tedy vystavovat žádným 
nebezpečím,“ vysvětluje učitelka. 
 Cílem adopce na dálku je především zprostředkovat vybranému jedinci přístup ke vzdělání. 
Adoptivním rodičem může být jednotlivec, skupina lidí, rodina, škola, organizace nebo firma. 
Vybranému dítěti hradí školné, všechny učební pomůcky a povinnou školní uniformu. 
To činí ročně 7 200 korun. Peníze míří přímo škole nebo organizátorům v místě. Adoptivní rodina pak 
pravidelně dostává informace o tom, jak si dítě vede ve škole, může si s ním vyměňovat fotografie a 
dopisovat, poslat mu menší dárek, případně ho navštívit. 
 
Foto autor| FOTO: MAFA - JAN STROUHAL 
Foto popis| Čtrnáctiletý školák Mwabari z africké Keni bude mít příští týden návštěvu z Hradce 
Králové. 
Foto autor| FOTO: ARCHIV ŠKOLY 
O autorovi| PETR BROULÍK, s přispěním Pavla Bednáře 
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - východní Čechy (hradec králové) 

Školáci navštíví adoptovaného hocha 
15.7.2009    Mladá fronta DNES    str. 3   Kraj Pardubický 

    (pb)     

Hradec Králové - Přestože jsou prázdniny, sedm školáků hradecké základní školy Pouchov příští 
pondělí navštíví v Keni afrického chlapce, kterého už třetím rokem podporují v rámci takzvané 
adopce na dálku. 
 Tento způsob „adopce“ pomáhá v některých zemích sociálně slabým dětem, jejichž rodiče 
nemají na školné nebo jsou velmi chudí. 
 Žáci z osmých a devátých tříd pouchovské školy si tak jako málokterý z mecenášů adopce na 
dálku podají ruku s chlapcem jménem Mwabari a stráví s ním jeden den v jeho škole. Navštíví ho v 
jeho vesnici Mwawesa nedaleko Mombasy. 
 „Už tři roky s žáky podporujeme čtrnáctiletého afrického chlapce Mwabariho z Keni. Děti si 
vůbec nedovedou představit, jak to v africké škole vypadá a co má takový africký žák ke studiu k 
dispozici,“ říká Eva Humlová, učitelka základní školy Pouchov, která dala projektu cesty žáků do 
Keni název Jedeme do Afriky. Nechceme pomáhat jen na dálku! 
 S nápadem adopce keňského chlapce přišla právě ona. „Zdálo se nám to jako dobrý nápad a 
rádi jsme pomohli. Ze začátku nás bylo víc, postupem času pár lidí odpadlo, ale přišel a začal pomáhat 
třeba i někdo nový,“ uvedla Nikola Krejčová z osmé třídy. Na výlet do Afriky potřebovala učitelka 
sehnat 306 000 korun. Pomohli rodiče, firemní dárci i město Hradec Králové. 
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - pardubický kraj 

Školáci letí do Keně 
16.7.2009    Právo    str. 11   Region Čechy 

    Ludmila Žlábková     

Školáci hradecké Základní školy Pouchov už třetím rokem podporují v rámci projektu Adopce na 
dálku keňského chlapce Mwabariho. V pondělí 20. července se za ním vydají přímo do jeho vesnice 
nedaleko Mombasy. 
 „Děti si vůbec nedovedou představit, jak to v africké škole vypadá a co má africký žáček ke 
studiu k dispozici,“ představila projekt Jedeme do Afriky, nechceme pomáhat jen na dálku! učitelka 
Eva Humlová. 
 „S dětmi jsme se spontánně rozhodli Mwabariho navštívit. Zažít s ním jeho běžný školní den, 
podívat se do opravdové africké školy, poznat kulturu a nasát atmosféru Keně,“ dodala Humlová. 
 „Představte si, jak sedm českých dětí sedí v africké škole a společně se učí s keňskými žáčky! 
Navíc vyzveme africké kamarády k fotbalovému turnaji,“ těší se Humlová. 
 



Regionální mutace| Právo - Plzeňský kraj 

Školáci letí do Keně za adoptovaným chlapcem 
16.7.2009    Právo    str. 11   Region Čechy 

    Ludmila Žlábková     

Školáci hradecké Základní školy Pouchov už třetím rokem podporují v rámci projektu Adopce na 
dálku chlapce v Keni. V pondělí 20. července se za ním vydají přímo do jeho vesnice nedaleko 
Mombasy. 
 „Již tři roky s žáky adoptujeme čtrnáctiletého afrického chlapce Mwabariho z Keně. Děti si 
vůbec nedovedou představit, jak to v africké škole vypadá a co má africký žáček ke studiu k dispozici. 
I když si o tom povídáme, africká realita je jiná. Dokument o Africe je zajímavý, ale v nové lavici ve 
vybavené třídě dataprojektorem si těžko představíte reálný život v Africe,“ představila projekt Jedeme 
do Afriky, nechceme pomáhat jen na dálku! učitelka Eva Humlová. 
 „S dětmi jsme se spontánně rozhodli Mwabariho navštívit. Zažít s ním jeho běžný školní den, 
podívat se do opravdové africké školy, poznat kulturu a nasát atmosféru Keně,“ dodala Humlová. 
 Na projekt bylo nutné zajistit 306 tisíc korun. Pomohli rodiče, firemní dárci i město Hradec 
Králové. „Největší díky patří rodičům a dále Janu Leinerovi, který spravuje filantropické aktivity 
rodiny Kellnerových. Pomohl nám i Jiří Beran z Centra cestovní medicíny, který nás všechny zdarma 
očkoval,“ poděkovala šestadvacetiletá učitelka angličtiny. 
 „Všichni se těšíme, až si sMwabarim podáme ruku. Představte si, jak sedm českých dětí sedí v 
africké škole a společně se učí s keňskými žáčky! Navíc vyzveme africké kamarády k fotbalovému 
turnaji,“ těší se koordinátorka, která s žáky byla mimo jiné v Londýně, Paříži, Barceloně a naposledy v 
Římě. 
 Po návratu se hradečtí žáci o zážitky podělí s ostatními školami. „Pokud bude zájem, máme 
vizi jezdit po celé republice a přiblížit život afrických dětí,“ prozradila na závěr Humlová. 
 
Regionální mutace| Právo - Jižní Čechy 

Cesta hradeckých školáků do Keni 
17.7.2009    Mladá fronta DNES    str. 3   Kraj Hradecký 

    Z. Beranová     

* Jak to vidí 
Nápad hradeckých školáků jet do Keni navštívit „adoptovaného“ chlapce se mi líbí. Prostřednictvím 
osudu jednoho konkrétního člověka, jejich vrstevníka, se děti o problémech Afriky dozvědí mnohem 
víc než z učebnic. Budou si také víc vážit toho, kde se narodily, a uvědomí si malichernost některých 
problémů. Česká republika patří mezi čtyřicet nejbohatších zemí světa, zatímco více než tři čtvrtiny 
obyvatel Afriky žijí pod hranicí chudoby. Výpravu za keňským chlapcem považuji za hodnotnou a 
názornou lekci zeměpisu, biologie i občanské výchovy. 
 Budou-li školáci dodržovat základní pravidla bezpečnosti, nebudou se pohybovat pěšky, 
cestovat v noci, nebudou vystavovat na odiv cennosti, v Keni by jim žádné nebezpečí hrozit nemělo. 
Keňa je oblíbenou turistickou destinací, její hlavní příjmy pocházejí především z turistického ruchu, a 
proto tamní úřady věnují bezpečnosti turistů velkou pozornost. V nejznámějších národních parcích ve 
střední a jižní části země, kde se pohybují ozbrojení strážci, panuje klid. 
 S projektem adopce na dálku mám dobré zkušenosti. Pokud děti z Hradce Králové chtějí jet 
na safari, určitě vědí, kam jedou. Turistických oblastí se nepokoje moc nedotkly, nenávist 
znepřátelených kmenů otevřeně propukla hlavně ve slumech, kde žijí příslušníci různých etnik vedle 
sebe, a také v místech, kde hraničí teritoria jednotlivých etnik. Národních parků se to netýká. V únoru 
jsem byla v Keni křtít anglickou verzi své knihy o Joy Adamsonové a normálně jsem tam cestovala. 
Kdo respektuje uvedená pravidla, neměl by tam mít problém. 
 
Foto popis| 



O autorovi| Z. Beranová, bývalá česká konzulka v Keni 
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - východní Čechy (hradec králové) 

Školáci strávili devět dní v africkém Nairobi 
1.8.2009    Hradecký deník    str. 1   Titulní strana 

       

HRADEC 
Hradec Králové/Nadevět dní si žáci Základní školy Pouchov spolu se svou učitelkou angličtiny Evou 
Humlovou„odskočili“ do Afriky. Ve vesnici poblíž Nairobi navštívili hocha, kterého adoptovali na 
dálku. ...2 
 
Foto popis| 
Region| Východní Čechy 

Rozhovor s Evou Humlovou 
6.8.2009    RTA    str. 1   17:45 Host dne - Téma dne 

        

moderátorka 
Hezký podvečer. Dnes je hostem ve studiu učitelka Základní školy Pouchov v Hradci Králové Eva 
Humlová, dobrý den. 
 
Eva HUMLOVÁ, učitelka ZŠ Pouchov v HK 
Dobrý den. 
 
moderátorka 
Ta je organizátorkou neobyčejného výletu do africké Keni. 
 
redaktorka 
Sedm žáků Základní školy Pouchov z Hradce Králové vyrazilo se svou učitelkou do africké Keni. Jeli 
za čtrnáctiletým chlapcem, kterého na dálku adoptovali a tři roky finančně podporují jeho vzdělávání. 
Cílem výletu bylo navzájem se osobně poznat a také přiblížit našim dětem, jak vypadá africká škola a 
jaké možnosti ke studiu mají tamní žáci. 
 
moderátorka 
Slečno Humlová, co bylo hlavním smyslem vaší výpravy, kdo ji vlastně tvořil a jak bylo náročné něco 
takového, jako je výlet poměrně malých dětí do Afriky, u nás zorganizovat. 
 
Eva HUMLOVÁ, učitelka ZŠ Pouchov v HK 
Tak, výpravy se zúčastnilo 7 žáků Základní školy Pouchov, žáci to byli osmých a devátých tříd, takže 
tam bych možná polemizovala o tom, zda to jsou malé děti, protože myslím, že už napůl dospělí to 
určitě jsou. A pak jsem jako dozor tam byla já a druhý dozor tam byl kolega a kamarád Viktor 
Votruba, který už v Keni byl, takže jsme ho měli jako průvodce v té zemi, kterou určitě nikdo z nás 
nenavštívil. Co se týče organizace, tak náročné to bylo, ani ne snad tak sehnat peníze, jako opravdu 
potom pořešit veškerá povolení a dokumenty k tomu nutné. 
 
moderátorka 
Proč jste tam hlavně jeli? 
 
Eva HUMLOVÁ, učitelka ZŠ Pouchov v HK 
Proč jsme tam jeli? Protože jsme chtěli navštívit našeho kamaráda. My jsme před 4 lety, před 3 lety 
adoptovali přes Humanistické centrum Narovinu afrického žáčka, kterému vlastním tím, že jsme ho 



adoptovali, umožnili studovat na škole. No, a tak jsme si usmysleli, že ho pojedeme navštívit. Takže to 
bylo hlavní, hlavní motiv naší cesty podívat se do té školy a podívat se za ním. Vůbec ho vidět na 
vlastní oči, nejenom z fotek a dopisů. 
 
moderátorka 
No, a jak to setkání probíhalo? 
 
Eva HUMLOVÁ, učitelka ZŠ Pouchov v HK 
No, to setkání bylo neskutečné a úžasné, to musím říct, to přivítání v té škole bylo velkolepé, celá 
škola, ona je mnohem větší, než třeba my máme naši školu pouchovskou. Dětí se tam sešlo, ženy z 
místní vesnice tančily, zpívaly, to bylo úplně úžasné, a to setkání bylo taky skvělé, myslím, že pro děti 
byl největší zážitek podat si s ním ruku a vůbec jako pozdravit ho. On teda, musím říct, že z toho byl 
trošku nervózní, protože v takové velké škole se celá pozornost soustředila jen na něj. Ale bylo to 
skvělé, tohle to, tohle to byl moment, kdy jsem se opravdu říkala, všechny ty problémy a komplikace, 
to všechno stálo za to. 
 
moderátorka 
Vy jste tam byli 9 dní, jaký jste tam měli další program? 
 
Eva HUMLOVÁ, učitelka ZŠ Pouchov v HK 
Tak další program byl vlastně trošku prohlídka té země nebo aspoň v rámci možností, navštívili jsme 
hlavní město Nairobi, pak jsme navštívili druhé největší město Mombasu poblíž právě té Wabary, tak 
se ten chlapec jmenuje, bydlí, pak jsme navštívili tedy školu a jeho domov a dva dny jsme strávili na 
safari. 
 
moderátorka 
A v čem se nejvíc lišila realita od vašich představ, se kterými jste do Keni jeli. 
 
Eva HUMLOVÁ, učitelka ZŠ Pouchov v HK 
Já se přiznám, že já jsem zas až, žádná jakoby očekávání a představy neměla, já jsem na to neměla ani 
moc čas, protože opravdu ta organizace byla náročná. Ale určitě mě to potěšilo, byla jsem ráda, že to 
opravdu vyšlo podle těch plánů, které jsme měla, zahráli jsme si fotbalový turnaj přátelský, navštívili 
jsme vlastně výuku, jsme tam strávili dvě vyučovací hodiny s nimi. Viděli jsme to, jak bydlí, takže pro 
mě to, co jsem chtěla, tak to se splnilo. 
 
moderátorka 
Vy toho chlapce, jak jste zmínila, finančně podporujete, jak to bude dál, až vám žáci vyjdou ze školy a 
už nebudou vašimi žáky. Kdo ho bude pak podporovat? 
 
Eva HUMLOVÁ, učitelka ZŠ Pouchov v HK 
Tak my jsme o tom spolu mluvili a většina z nich chtějí pokračovat v té adopci, takže určitě budeme v 
kontaktu, až budou i na středních školách a budeme je nadále společně adoptovat. A samozřejmě to 
chci nabídnout i nižším ročníkům, které budu mít na angličtinu, abychom v tom mohli pokračovat a 
ráda bych ještě přibrala další dítko v Africe. 
 
moderátorka 
Na závěr jen stručně, kolik tedy tenhle výlet stál a kdo vám pomohl to finančně zajistit? 
 
Eva HUMLOVÁ, učitelka ZŠ Pouchov v HK 
Tak, celá výprava nakonec vyšla na méně, než jsme předpokládali, zhruba těch 270 tisíc korun a 
pomohlo nám město Hradec Králové, pomohli nám firemní dárci, rodiče samozřejmě se spolupodíleli 
na akci a také klinika cestovní medicíny profesora Berana, která nás zdarma oočkoval. 
 
moderátorka 
Děkuji vám za rozhovor. 



 
Eva HUMLOVÁ, učitelka ZŠ Pouchov v HK 
Také děkuji. 
 
moderátorka 
A vám přeji hezký zbytek dne. 

Hradečtí žáci se vrátili od kamaráda z Afriky 
26.8.2009    ct24.cz    str. 0   Regionální 

    ČT24     

Hradec Králové – Z neobyčejného výletu v Keni se vrátili žáci základní školy v Hradci Králové - 
Pouchově. V Africe byli navštívit čtrnáctiletého kamaráda Mwabariho, kterého už tři roky finančně 
podporují v rámci takzvané adopce na dálku. Své zážitky natočili a hodlají je využít pro další pomoc. 
Cestu za Mwabarim žijícím u keňské Mombasy vymysleli sami žáci. 
 
Nespokojili se s tím, že svého afrického kamaráda znají jenom z fotografií. Chtěli ho poznat osobně, a 
to se jim splnilo. Žák ZŠ Hradec Králové - Pouchov Jiří Blatník popsal, že taneční přivítání českých 
dětí bylo naprosto úžasné, což také potvrdila učitelka a koordinátorka projektu Eva Humlová. 
Rodiny hradeckých žáků Mwabarimu ročně posílají 7 200 korun na studium. A jak takové vyučování 
v Keni vypadá, děti poznaly na vlastní kůži. V tamní třídě prožily jeden den. Žák Marek Liška 
informoval, že škola je kamenný dům bez oken a dveří. Žákyně Michaela Grösserová však dodává, že 
africké děti jsou nesmírně šťastné, že se vůbec mohou učit. 
Žáci celou svou cestu zaznamenali na video, chtějí připravit dokument. S ním by rádi objížděli české 
školy. Eva Humlová říká, že cílem je motivace ostatních škol k adopcím. S pozváním afrického žáka 
do Česka hradecká škola nepočítá. Odborníci říkají, že by to pro chlapce bylo příliš stresující. Děti ale 
uvažují o tom, že adoptují ještě někoho. 
 
URL| http://www.ct24.cz/regionalni/64971-hradecti-zaci-se-vratili-od-kamarada-z-afriky/ 

Z neobyčejného výletu v Keni se vrátili žáci základní školy v Hradci 
Králové-Pouchově 

26.8.2009    ČT 1    str. 12   18:00 Události v regionech - Praha 
     

Jitka SLUKOVÁ, moderátorka 
Z neobyčejného výletu v Keni se vrátili žáci základní školy v Hradci Králové-Pouchově. Byli v Africe 
navštívit 14-letého kamaráda Mwabariho, kterého už 3 roky finančně podporují v rámci takzvané 
adopce na dálku. Své zážitky natočili a hodlají je využít pro další pomoc. Podívejte se také. 
 
Přemysl ŠRÁMEK, redaktor 
Cestu za Mwabarim žijícím u keňském Mombasy vymysleli sami žáci. Nespokojili se s tím, že svého 
afrického kamaráda znají jenom z fotografií, chtěli ho poznat osobně. A to se jim splnilo. 
 
Jiří BLATNÍK, žák, ZŠ Hradec Králové-Pouchov 
Přivítání bylo úplně úžasný, přivítali nás tancem. 
 
Eva HUMPLOVÁ, učitelka, koordinátorka projektu 
Nabídli nám kokosové ořechy čerstvé, celá škola tam na nás koukala. Pak jsme si zahráli ten fotbalový 
zápas. 
 
Přemysl ŠRÁMEK, redaktor 



Rodiny hradeckých žáků Mwabarimu ročně posílají 7200 korun na studium. A jak takové vyučování v 
Keni vypadá, děti samy poznali. V tamní třídě prožily 1 den. 
 
Marek LIŠKA, žák, ZŠ Hradec Králové-Pouchov 
Škola je teda kamenej barák bez oken a dveří. 
 
Michaela GRÖSSEROVÁ, žákyně, ZŠ Hradec Králové-Pouchov 
Zajímavý je jako, že oni si na nic nestěžujou a že jsou rádi za to, že můžou studovat. 
 
Přemysl ŠRÁMEK, redaktor 
Žáci celou svoji cestu za africkým kamarádem zaznamenali na video. Chtějí připravit dokument. S 
ním by rádi objížděli české školy. 
 
Eva HUMPLOVÁ, učitelka, koordinátorka projektu 
Určitě by bylo fajn namotivovat ostatní školy, aby se do tohoto projektu taky zapojily, aby adoptovali. 
 
Nikola KREJČOVÁ, žákyně, ZŠ Hradec Králové-Pouchov 
Protože je to určitě užitečná věc a těm dětem to strašně pomůže, takže s tím videem uděláme všechno, 
co budeme moct. 
 
Přemysl ŠRÁMEK, redaktor 
S pozváním afrického žáka do Česka hradecká škola nepočítá. Odborníci říkají, že by to pro chlapce 
bylo příliš stresující. Děti ale uvažují o tom, že adoptují ještě někoho. Přemysl Šrámek, Česká televize. 

Adopce na dálku 
26.8.2009    TV Nova    str. 10   17:00 Odpolední Televizní noviny 

      

Michaela OCHOTSKÁ, moderátorka 
Takzvaná adopce na dálku je stále populárnější. Některým šťastlivcům se podařilo adoptované děti i 
navštívit. 
 
Pavel DUMBROVSKÝ, moderátor 
Například 7 žákům ze základní školy v Hradci Králové. Cesta do africké Keni sice stála přibližně 250 
tisíc korun, ale většinu z toho uhradili sponzoři. 
 
Kateřina KOHOUTOVÁ, redaktorka 
Školáci si se svým 14letým kamarádem Mbabarim z Keni 3 roky pouze dopisovali, znali ho jen z 
fotografií, teď ho viděli na vlastní oči. 
 
osoba 
On se docela styděl, všichni mu říkali - usměj se, ať se tváří docela dobře. Ale musím říct, že tam byl z 
nich asi nejhezčí. 
 
Kateřina KOHOUTOVÁ, redaktorka 
Žáci se zapojili i do výuky, měli možnost vidět například hodinu fyziky, chemie nebo křesťanství. Byli 
šokováni, v jakých podmínkách se africké děti učí. 
 
osoba 
Třeba v naší lavici, my tam sedíme 2 a u nich tam sedí nejmíň 5 lidí. 
 
Kateřina KOHOUTOVÁ, redaktorka 
Školy v Africe chybí, proto ty, co fungují, praskají ve švech. 
 



Eva HUMLOVÁ, učitelka 
Tam je ve třídě třeba 130 žáků a tam je hrobové ticho. Učitel tam je opravdu někdo vysoce 
respektovaný. 
 
osoba 
Rozhodně poslouchaj v té třídě víc těch 100 žáků než nás tady těch 20. 
 
Kateřina KOHOUTOVÁ, redaktorka 
Velkým překvapením bylo seznámení s Mbariho babičkou, maminkou a sestrami. 
 
osoba 
Tatínek mu umřel a vychovává ho babička, protože maminka to nezvládá. 
 
Kateřina KOHOUTOVÁ, redaktorka 
Školáci se dostali i na safari, navštívil hlavní město Nairobi a spoustu malých vesniček. 
 
osoba 
To Nairobi, hlavně ta doprava, tam to prostě bylo vůbec neorganizovatelný a dělali si tam v podstatě, 
co chtěli, semafor, nesemafor. 
 
Kateřina KOHOUTOVÁ, redaktorka 
Žáci teď v následujícím školním roce navštíví vybrané školy, kde budou o svých zážitcích z Keni 
vyprávět. Kateřina Kohoutová, televize Nova, Hradec Králové. 
 
Pavel DUMBROVSKÝ, moderátor 
A ještě pozvánka na náš web, na tn.cz najdete reportáž o podivném mutantovi, kterého teď zkoumají 
vědci. Podle německých médií ho objevil mexický farmář a jeho původ je záhadný. 
 
Michaela OCHOTSKÁ, moderátorka 
A také se podívejte na Televizní noviny. Do Prahy totiž míří stovky fotbalových fanoušků ze 3 
světových klubů. Podle policie hrozí výtržnosti a střety. Více v půl osmé. 
 
Pavel DUMBROVSKÝ, moderátor 
Ano, na řadě je teď sport s Martinem Pouvou a také počasí. Hezký podvečer. 
 
Michaela OCHOTSKÁ, moderátorka 
My tu budeme opět zítra v 5 hodin. Na viděnou. 

Výlet žáků do Keni 
27.8.2009    ČT 2    str. 4   07:00 Zprávy - Ostrava 

      

Richard PISKALA, redactor 
Z neobyčejného výletu v Keni se vrátili žáci Základní školy v Hradci Králové-Pouchově. Byli v Africe 
navštívit 14letého kamaráda Vabariho, které už 3 roky finančně podporují v rámci takzvané adopce 
na dálku. Své zážitky natočili a hodlají je využít pro další pomoc. 
 
 
 
 
 



Hakuna matata aneb Malá lekce svahilštiny 
5.9.2009    Moravskoslezský deník    str. 23   Čtenář - reportér 

    JANA TOMALOVÁ     

12.9.2009    Frýdecko-místecký a třinecký deník    str. 5   ČTENÁŘ-REPORTÉR 
    JANA TOMALOVÁ     

 
 

 

Sezonu Halahoj zahájí koncertem a bazarem pro černošského 
chlapce 

16.9.2009    Třebíčský deník    str. 3   Zpravodajství 
    FRANTIŠEK VONDRÁK     

Třebíč/ Otevírání Domečku, tak nese název tradiční akce studentského klubu katolického gymnázia 
Halahoj, která připadá na třetí zářijový týden a kterou občanské sdružení zahajuje svoji každoroční 
činnost. 
 Jeho osmý rok bude znovu plný zajímavých přednášek, koncertů, sportovních klání, 
víkendových kurzů, prázdninových táborů a další spousty aktivit. 
 „Vše vypukne v pátek první letošní čajovnou, jejímž hlavním bodem programu bude 
dvojkoncert pražského písničkáře Tadeáše Nováka a české písničkářky, zpěvačky a 
multiinstrumentalistky Petry „Šany“ Šanclové,“ láká fanoušky dobré hudby předseda studentského 
klubu Halahoj Vít Oplatek. 
 Koncert se uskuteční od půl osmé večer v centru celé víkendové akce v Domečku v areálu 
katolického gymnázia. 



 Sobotní den potom bude především ve znamení Prvního Halahojova bazaru. Navštívit jej bude 
možné od desáté hodiny dopoledne na dvoře katolického gymnázia. Sehnat zde bude možné 
nejrůznější věci od drobné elektroniky, přes knihy až po oblečení či vybavení pro turistiku. „Všechny 
vybrané peníze půjdou v první řadě na našeho černouška,“ prozradil cíl akce jeden z pořadatelů, 
Bronislav Sobotka. 
 
Jeden šálek kávy denně 
Černošského chlapečka Amadiho z Keni podporuje v rámci projektu Adopce Afrika - 
humanistického centra Narovinu - Halahoj již od listopadu roku 2003. 
 „Amadi od nás ročně dostává částku 7200 korun, což odpovídá zhruba ceně šálku kávy denně. 
Tyto finance mu pokryjí školné na celý rok, školní pomůcky, uniformu, boty a občas pytel rýže pro 
rodinu,“ uvádí stránky sdružení. „Oblečení, které se neprodá, bude odvezeno do sběrny oděvů pro lidi, 
co je potřebují,“ dodal Sobotka. 
 Akci v sobotu večer zakončí tradiční promítání fotek z desítky letních táborů, které Halahoj 
letos pořádal. 
 „Po celý víkend bude rovněž zpřístupněna herna stolních a deskových her i se stolními 
fotbálky, do které opět přibylo několik novinek,“ uvedl Vít Oplatek. 
 
Region| Vysočina 

NUNU Z AFRIKY VÍ, KDE JE HRDLÍV 
29.9.2009    Slánské listy    str. 8   Publicistika 

    tk     

Již sedm roků je Mateřská škola Hrdlív členem Humanistického centra Narovinu, které zabezpečuje 
na dálku adopci dětí z málo rozvinutých zemí. Po tu dobu je také adoptivní „matkou“ jednoho z těchto 
dětí. 
 „První dva roky jsme prostřednictvím nadace přispívali děvčeti z Indie,“ řekla nám Renáta 
Jakešová, ředitelka mateřské školy. „Ta se ale přestěhovala a centrum na ni ztratilo kontakt. Nyní již 
pět roků je v naší adopci,Nunu‘ z Keni, jejíž skutečné jméno je Monicah Nduku Nauku. Vzájemně si 
dopisujeme, vyměňujeme fotografie; děti jí posílají svoje kresbičky, omalovánky. Díky rodičům ji 
prostřednictvím nadace každoročně zasíláme 6200 korun. Peníze jsou vítaným prostředkem k tomu, 
aby,Nunu‘ vůbec mohla chodit do školy, neboť v Keni se za výuku musí platit.“ 
 Jak dnes již jedenáctiletá dívka žije, to se ředitelka školy dovídá v Praze na seminářích 
pořádaných nadací, která vysílá za adoptovanými dětmi svoje pracovníky, jež s každým dítětem natočí 
film a tak „rodiče“ z Čech ho dobře znají. Nadace je také o všem informuje. 
 Přesto, jak ředitelka školy také řekla, rádi by se v budoucnu s „Nunu“ setkali nejen 
prostřednictvím filmu, ale i osobně. 
 
V Mateřské škole Hrdlív znají „Nunu“ z tohoto snímku. V budoucnu by se s ní rádi setkali. 
Foto popis| 

První pochod kolem světa za mír a nenásilí odstartuje již tento 
pátek, v Česku se bude slavit 

30.9.2009    blisty.cz    str. 0    
         

tisková zpráva 
Již tento pátek 2. října odstartuje z Nového Zélandu Světový pochod za mír a nenásilí, který během tří 
měsíců projde sto zeměmi s požadavkem ukončení válek, odstranění jaderných   zbraní a násilí všech 
forem. K pochodu se připojilo přes 3000 organizací a tisíce osobností z celého světa, mezi nimi 
držitelé Nobelových cen, slavní umělci a sportovci, hlavy států, ale také samotné státy, regiony či 



města. K celosvětovým oslavám zahájení pochodu se také připojí nejrůznější akce v desítka českých 
měst.Pražští studenti již potřetí otevřou téma nenásilí 
Letos proběhne již třetí ročník studentského fóra, které každoročně při příležitosti Mezinárodního dne 
nenásilí pořádají dobrovolníci Humanistického hnutí. Fórum se bude konat v pátek 2. října od 9.00 
hodin v prostorách Základní školy Resselova. Zahájí ho velvyslanec Indie v Praze, D. P. Srivastana. 
Na čtyřech tématických workshopech budou studenti moci diskutovat například s Tomášem Tožičkou, 
expertem na rozvojovou spolupráci, o nenásilných řešeních současné chudoby ve světě, nebo s 
konopným ombudsmanem Markem Jehličkou o vlivu médií na přemíru násilí v dnešní společnosti. 
Dalšími tématy budou využití nenásilí v každodenním životě a při sbližování kultur. „Cílem fóra je 
vytvořit mezi mladými lidmi povědomí o historii nenásilí a možnostech jeho využití při řešení 
problémů v dnešní době. Výstupem každého workshopu bude takzvaný akční plán, podle kterého se 
budou ubírat další aktivity zúčastněných studentů," představila účel fóra jedna z hlavních 
organizátorek Michaela Švarcová. 
Letošní fórum se koná pod záštitou PhDr. Miroslavy Kopicové, ministryně školství tělovýchovy a 
mládeže. Obdobná konference, zaměřená na vysokoškolské studenty, se uskuteční o deset dní později, 
12. října, v Českých Budějovicích na Sociálně zdravotní  fakultě Jihočeské univerzity. 
 
Světla nad Prahou oslaví start Světového pochodu 
V první den Světového pochodu, který je zároveň také Mezinárodním dnem nenásilí vyhlášeným 
OSN, se bude konat symbolické zahájení pochodu v České republice v rámci akce Světla nad Prahou - 
„Light the Future". V centru Prahy na nábřeží u Palackého náměstí v 19 hodin proběhne hromadné 
vypuštění thajských luceren, na které budou moci návštěvníci akce napsat svá přání a poselství 
Světovému pochodu za mír a nenásilí. ?Z Nového Zélandu vyrazí několik desítek lidí na 
devadesátidenní cestu celým světem a zde v Praze a dalších městech je na dálku podpoříme a 
připojíme se k nim oslavou,? informoval jeden z organizátorů Jan Bednář. Další akce se budou konat v 
Českých Budějovicích, Ostravě, Pardubicích, Zlíně, Písku, Prachaticích, Liberci a Jevišovce. 
Základní tým Světového pochodu do Prahy dorazí v neděli 1. listopadu 2009, kdy ho přivítá slavnostní 
galavečer v Obecním době za účasti osobností českého kulturního nebe. V pondělí 2. listopadu pak 
bude účastníky pochodu čekat odborná konference v Senátu České republiky a jejich program bude 
završen v úterý 3. listopadu, kdy centrem Prahy projde multikulturní průvod na podporu této 
mezinárodní akce. 
 
URL| http://www.blisty.cz/art/49219.html 

Školní rok začal - i v Africe 
30.9.2009    Svobodný hlas    str. 6   Svobodný hlas 

         

Počátkem září vzrostl i v mé mailové schránce počet dotazů na průběh školního roku v Africe a 
možnost pomoci dětem a z druhé strany vzrostly i prosby mých zimbabwských přátel na dovoz 
učebnic či dětských knih. Prostě je znát, že školní rok začal i v Africe. 
 Na svou cestu do Zimbabwe mám již knihy zakoupeny a více již neuvezu. Pro další vážné 
zájemce o pomoc dětem v Africe mám však pár ověřených tipů, kam mohou svou pomoc směřovat: 
pro dárce, kteří chtějí dlouhodobě podporovat africké dítě formou adopce na dálku, vřele doporučuji 
stránky: www.humanistinarovinu.cz/ adopce nebo www.charita-adopce. cz 
 První z nich provozuje Humanistické hnutí, které našlo adoptivní české rodiče pro více jak 
3000 keňských dětí a nyní urgentně shání „náhradní adoptivní rodiče“ pro studenty středních škol, to 
je pro ty, jejichž čeští rodiče z různých důvodů ukončili formu adopce. 
 Druhé webové stránky náleží Arcidiecézní charitě Praha, která adopcí na dálku podporuje 
děti v Ugandě, Konžské demokratické republice a Zambii. Tyto formy adopce jsou vhodné pro dárce, 
kteří jsou rozhodnuti podporovat vybrané dítě po celou dobu školní docházky či studií. 
 Zajímavý projekt pomoci chudým talentovaným studentům v Keni byl v Lounech představen 
počátkem září pod záštitou Církve československé husitské. Jeho cílem je soustředit dostatek 
finančních prostředků na vybudování centra ve slumech v Nairobi a poskytnutí finanční pomoci 



vybraným talentovaným studentům, aby se dostali na střední školu. Jakákoli finanční pomoc pro 
rozjezd tohoto centra je vítána. Bližší informace lze nalézt na: www.husiti.cz nebo 
www.nairobi.zde.cz 
 Já osobně děkuji přátelům z Lounska, kteří poskytují mým prostřednictvím pomoc komunitě v 
Tengenenge v Zimbabwe, a slibuji, že je na stránkách SH budu opět o výsledku své cesty za tamními 
dětmi informovat. 
PhDr. Marie Imbrová, marie.imbrova@post.cz P. S. Na cestu do Afriky odvezla dr. Imbrová 
jednoduchý dvoustranný kalendář, vydaný i s podporou SH, který za 30 Kč nabízí i v naší redakci. 

Gymnázium adoptuje studenty z Keni 
5.10.2009    Benešovský deník    str. 1   Titulní strana 

    MICHAELA PROCHÁZKOVÁ     

Středoškoláci z Benešova vybírají peníze pro nemajetné děti 
 
Benešov/ Studenti Gymnázia Benešov již adoptovali v rámci humanistického hnutí šest keňských 
dětí, a tím se stali jednou z mála škol s tak vysokým počtem adopťáčků. 
 Celý nápad přinesla na půdu gymnázia jedna z pedagožek, Hana Dvořáková. „Protože mi 
odrostly moje vlastní děti, rozhodla jsem se adoptovat s kamarádkou holčičku z Keni,“ uvedla 
iniciátorka myšlenky. Netrvalo dlouho a přenesla myšlenku adopcí na dálku i na půdu gymnázia, kde 
se hned ujala. 
 Keňského studenta vždy adoptuje jedna třída, která se potom podělí o náklady s tím spojené. 
Konkrétně jde o obě kvarty, kvinty a oba druhé ročníky. 
 Celkové náklady na jedno adoptované dítě se pohybují kolem sedmi tisíc korun. Třikrát do 
roka pak třída dostane fotografii, vysvědčení, dopis od dítěte a celkové vyúčtování vydaných peněz. 
„Díky tomu má každý, kdo se pro adopci rozhodne kontrolu nad věnovanými penězi,“ dodala 
kantorka. Pokud třída maturuje předává jí jiné, která má o tuto možnost zájem. 
 
Foto popis| HANA DVOŘÁKOVÁ se jela letos podívat, kde peníze pomáhají. 
Foto autor| Foto: Hana Dvořáková 
Region| Střední Čechy 

Světový pochod za mír je v Praze, Klaus ho nepodpoří 
2.11.2009    ct24.cz    str. 0   Domácí 

    ČT24     

Praha - Světový pochod za mír a nenásilí dorazil do Prahy. Odstartoval 2. října na Novém Zélandu a 
skončí 2. ledna v Argentině, celkem je pochod očekáván ve stovce zemí světa. Organizátoři očekávají, 
že se zúčastní miliony lidí. Nabídku připojit se k projektu a podpořit alespoň symbolicky světový mír 
odmítli zatím pouze dva prezidenti, a to čínský Chu Ťin-tchao a český Václav Klaus. Na internetu 
myšlenku jaderného odzbrojování, konce válek a zbrojení velmocí už podpořilo 10 milionů lidí. 
"Myšlenkou je propojit všechny lidi, kteří žijí v České republice, a to z různých komunit, různých 
skupin, aby společně přidali svůj hlas," vysvětluje Dana Feminová, mluvčí pořádajícího 
humanistického hnutí. Pochod iniciovala mezinárodní humanistická organizace Svět bez válek. 
Stálí členové týmu cestují tři měsíce světem na vlastní náklady. "Jsem překvapený, v Praze jsme zažili 
nejvřelejší přijetí, lidé v tradičních krojích, kteří podporují náš projekt, to je naprosto skvělé," uvedl 
Miky Hirsch, který pracuje jako biolog v Chile. 
 
Program vyvrcholí Mír-párty na Václavském náměstí 
V každé zemi také žádají o podporu hlavu státu. "Pouze dva prezidenti, kteří byli osloveni s žádostí o 
podporu akce, nevyhověli a odmítli, a to prezident z Čínské lidové republiky a náš prezident Klaus," 
uvedl herec Jan Budař. "Podle něj nemůžeme věřit tomu, že by svět byl možný bez válek a násilí," říká 
Feminová. 



V rámci pražského programu proběhne zítra ráno konference v Senátu a tým zástupců pochodu přijme 
také předseda Poslanecké sněmovny Miloslav Vlček. Program vyvrcholí v Praze na Václavském 
náměstí, kde v úterý v 17:00 začne Mír-párty. 
 
URL| http://www.ct24.cz/domaci/71291-svetovy-pochod-za-mir-je-v-praze-klaus-ho-nepodpori/ 

Světový pochod za mír a nenásilí dnes v Praze. Václav Klaus jej 
nepodpoří. 

3.11.2009    blog.aktualne.cz    str. 0   860 
    Marcela Zahálková     

Václav Klaus je ve svých názorech poměrně konzistentní. Jak známo, není příznivcem jakéhokoliv 
vyjadřování názorů "lidu" v ulicích a tak není divu, že ani myšlenku Pochodu za mír a nenásilí 
nepodpořil. V Praze celá akce vyvrcholí dnes v podvečer Mír – párty na Václavském náměstí. 
Světový pochod proběhne zhruba ve stovce zemí, postupně se k němu připojují miliony lidí po celém 
světě. Odstartoval 2. října na Novém Zélandu a skončí 2. ledna v Argentině. Podle slov mluvčí 
pochodu Dany Feminové z pořádajícího Humanistického hnutí, nabídku připojit se k projektu a 
podpořit alespoň symbolicky světový mír odmítli doposud ve světě pouze dva prezidenti. Prezident 
Čínské lidové republiky Chu Ťin-tchao a náš prezident Václav Klaus. "Podle něj nemůžeme věřit 
tomu, že by svět byl možný bez válek a násilí," říká Feminová. Na internetu myšlenku jaderného 
odzbrojování, konce válek a zbrojení velmocí už podpořilo 10 milionů lidí. 
 
Václavák dnes rozezní Harlem Gospel, finalisté SuperStar a tisíce lidí 
Od 16:30 hodin na pódiu zahrají kapely BENGAS a Marimba Mamba. Do zpěvu se potom zapojí celý 
Václavák, a to při pokusu o největší hromadné karaoke. Pod vedením amerického sboru Harlem 
Gospel, finalistů soutěže Československá SuperStar a dalších umělců se tisíce lidí pustí do zpěvu 
legendární mírové písně Imagine od Johna Lennona. 
 
Když půjdete kolem, můžete se k nám připojit a symbolicky podpořit myšlenku pochodu. 
 
URL| http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/marcela-zahalkova.php?itemid=7966 
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Foto popis| Téměř 3500 lidí včera okolo 18. hodiny přihlíželo v Praze na Václavském náměstí 
programu MÍRpárty, která završila českou část Světového pochodu za mír a nenásilí. Na jevišti dostali 
prostor Harlem Gospel, Bengas, muzikant Ondřej Brzobohatý, superstar Zbyněk Drda, herečka Jitka 
Čvančarová a další umělci. Přidali se tak k osobnostem jako nositel Nobelovy ceny míru Desmond 
Tutu, europoslankyně Luisa Morgantiniová, šéf Gándhíovského institutu Arun Gándhí, chilská 
prezidentka Michel Bacheletová, exprezident USA Jimmy Carter, výtvarnice Yoko Ono, folkař Pete 
Seeger, hudebník Art Garfunkel, režisérka Helena Třeštíková, režisér Zdeněk Troška, herečka Jana 
Švandová a tisíce dalších lidí a organizací z celého světa. Křesťanský biskup, židovský rabín, tibetský 
dalajlama, politici světoví i místní, umělci, sportovci, filozofové, ekonomové a další vědci, učitelé a 
studenti, celebrity i běžní občané - ti všichni se připojili a připojují k manifestaci lidské touhy po 
nenásilném řešení sporů, po mírovém soužití. Akce, kterou v ČR organizovalo Humanistické hnutí, 
skončí svoji pouť z Nového Zélandu do Argentiny až po Novém roce. 
Foto autor| FOTO - Karel RŮŽIČKA 
 
 



Koupí palačinky pomůžete dětem v Africe 
10.11.2009    Jihlavský deník    str. 3   Zpravodajství 

    LENKA POSPÍŠILOVÁ     

Jihlava – Chcete podpořit dobrou věc a pomoci dětem v Africe, aby mohly chodit do školy? 
Nyní máte šanci. V jihlavské Základní škole Evžena Rošického se můžete zapojit do akce Svačte pro 
Afriku. 
Stačí si pouze v kuchyňce školy koupit palačinku nebo toast, a zapojit se tak do adopce na dálku. 
Akce začne ve středu v osm hodin ráno a potrvá až do vyprodání zásob. Ve čtvrtek pak bude 
pokračovat ještě na odloučeném pracovišti základní školy v Jarní ulici. 
„K dispozici při ní budeme mít stovky výrobků. Děti totiž tentokrát potřebují vybrat přibližně deset 
tisíc korun,“ řekl ředitel základní školy František Svoboda. 
 
Palačinka za 20 korun 
Oproti loňskému roku bude nabídka jídel rozšířená. Kromě už tradičních palačinek budou k prodeji 
ještě toasty. 
Palačinka bude v kuchyňce školy stát dvacet korun a za toasty zájemci zaplatí o pět korun méně. 
O tom, že se podaří prodat všechno jídlo, ředitel školy nepochybuje. „Vždycky tomu tak totiž bylo,“ 
doplnil Svoboda. Svačinu budou připravovat žákyně z vyšších ročníků s učitelkami. „Některé jídlo 
připraví děvčata už i doma,“ tvrdí Svoboda. 
Vybrané peníze pomohou jednomu ze dvou dětí, které žáci školy adoptovali. 
Finanční prostředky shání tentokrát pro Davida Okalo Otwero z Keni. 
Kromě něho žáci školy adoptovali ještě Eunice Wanjiku. „Peníze na vzdělání holčičky ale budeme 
zajišťovat až v březnu,“ připomněl Svoboda. 
Obyvatelé Jihlavy aktivitu dětí chválí. 
„Je to záslužná činnost. Pokud budu mít ve středu čas, určitě se na základce stavím a palačinku nebo 
toast si koupím,“ tvrdí Jana Čiháková z Jihlavy. 
„Adopce na dálku je podle mého názoru totiž velice dobrá věc a ráda ji podpořím,“ doplnila mladá 
žena. 
 
Region| Vysočina 

Z Afriky se školáci vrátili s pokorou 
2.12.2009    Hradecký deník    str. 2   Královéhradecký kraj 

    Jan Pruška     

V Keni strávilo sedm žáků Základní školy Pouchov devět dní. Nyní o svých zážitcích vyprávějí 
ostatním spolužákům a zájemcům. 
 
Hradec Králové – Zážitky z africké Keni, které si z této daleké země přivezla skupina sedmi žáků 
Základní školy Pouchov, zněly zaplněným sálem. 
 Školáci, mezi nimiž byli i deváťáci Jan Krejcar a Ondřej Dus, se v červenci vydali na 
devítidenní pouť za čtrnáctiletým chlapcem Mwabarim, jehož na dálku adoptovali. 
 Díky podpoře rodičů i dalších si děti mohly potřást navzájem rukou. „Nebýt podpory města 
Hradce Králové, projekt by se nejspíš neuskutečnil,“ děkuje učitelka Eva Humlová, která celou akci 
koordinovala. 
 Příjezd do Mwbariho školy byl podle všech účastníků dechberoucí. Davy místních a čtyřicet 
minut zpěvu a tance hovoří za vše. 
„Přátelská atmosféra ze strany domorodců nám vyrazila dech a některým z nás vyhrkly i slzy,“ 
popisuje příjezd Ondřej Dus. 
 „Ve třídě bylo kolem stovky žáků, ale takový klid a kázeň v Čechách není ani při čtvrtinovém 
počtu,“ chválí morálku spolužák Jan. „Díky cestě jsem bohatší o nové zkušenosti a zážitky. Uvědomil 
jsem si, jaký komfort v Čechách mám,“ dodává Ondřej. 



 „Pochopil jsem, jak je adopce na dálku důležitá. Děti, které nemohou studovat, musí pracovat 
na polích, štípat dříví. My jsme mohli alespoň jednomu z nich umožnit lepší život,“ uzavírá Jan. 
 Žáci hodlají i nadále prezentovat své zážitky na ostatních školách a ukazovat, že adopce na 
dálku není zbytečnou záležitostí. 
 
Foto popis| ČTRNÁCTILETÝ MWABARI byl z návštěvy trochu nervózní, ale šťastný. Běžně se děti 
adoptované na dálku se svými „rodiči“ nesetkají. 
Foto autor| Foto: archiv školy 
Region| Východní Čechy 
Publikováno| Hradecký deník; Královéhradecký kraj; 02 
Publikováno| Jičínský deník; Královéhradecký kraj; 02 
Publikováno| Náchodský deník; Královéhradecký kraj; 02 
Publikováno| Rychnovský deník; Královéhradecký kraj; 02 
ID| c2c89f2e-4ce6-4324-9468-2336e9592446 

Světový pochod míru zavítal do Třebíče 
8.12.2009    Třebíčský deník    str. 3   Zpravodajství 

    (vj)     

Třebíč - Světový pochod míru zavítal do Třebíče. Spoluorganizátoři pochodu za Českou republiku 
přijeli v pátek do třebíčské Hotelové školy, aby studenty seznámili s pochodem a nabídli další formy 
spolupráce na podporu míru a nenásilí. 
 Studenti poslali vzkaz světu - svým vlastním prohlášením a společně zazpívanou písní 
Imagine od Johna Lennona. Záznam bude ke zhlédnutí na webových stránkách 
www.svetovypochod.cz. 
 „Myslíme si, že tento projekt byl málo propagovaný. Doufáme, že lidskost a touha po míru a 
nenásilí jednou vyhraje nad chamtivostí a touhou po bohatství na úkor druhých,“ shodli se studenti 
druhého ročníku oboru cestovní ruch. 
Světový pochod začal na Novém Zélandu 2. října 2009, v den výročí narození Mahátmy Gándhího. 
Tento den OSN vyhlásila Mezinárodním dnem nenásilí. Zakončen bude v Andách, na místě zvaném 
Punta de Vacas, na úpatí hory Aconcagua v Argentině. Projde všemi klimaty a ročními obdobími, od 
horkého léta tropů a pouští po sibiřskou zimu. Pochod iniciovala mezinárodní humanistická 
organizace Svět bez válek, která již 15 let působí v oblasti odzbrojení a nenásilí. 
 Světový pochod podporují významné osobnosti a organizace z celého světa i České republiky 
- například generální tajemník OSN, prezidenti států, držitelé Nobelovy ceny míru, sportovci, umělci, 
školy, zájmové organizace, jednotlivci. 
 
Region| Vysočina 

Pochod míru zavítal do Třebíče 
8.12.2009    Znojemský deník    str. 4   Znojemsko - Jižní morava 

    (el)     

Třebíč – Světový pochod míru zavítal do Třebíče. Spoluorganizátoři akce přijeli do třebíčské Hotelové 
školy, aby studenty seznámili s pochodem a nabídli další formy spolupráce. „Doufáme, že lidskost a 
touha po míru jednou vyhraje nad chamtivostí a touhou po bohatství,“ shodli se studenti druhého 
ročníku oboru cestovní ruch. Pochod začal na Novém Zélandu druhého října 2009, v den výročí 
narození Mahatmy Gándhího. Tento den OSN vyhlásila Mezinárodním dnem nenásilí. Zakončen bude 
v Andách, na místě zvaném Punta de Vacas, na úpatí hory Aconcagua v Argentině. Pochod iniciovala 
mezinárodní humanistická organizace Svět bez válek, která již patnáct let působí v oblasti odzbrojení 
a nenásilí. 
 
Foto popis| Region| Jižní Morava 


