MONITORING TISKU 2010

12.1.2010

RTA

Adopce na dálku

str. 2 17:40 Minuty regionu (Moravskoslezský kraj)

Renáta ORLÍKOVÁ, moderátorka
O tom, jak propastný je rozdíl mezi životem ve dvou různých vesnicích, se přesvědčily děti ze Staré Bělé.
Tamní školu navštívili jejich vrstevníci z východních Čech, kteří se nedávno vrátili z Afriky. V Keni totiž
adoptovali chlapce a chtěli se podívat, jak se mu žije. O své africké zážitky se teď ochotně dělí s
ostatními.
Eva PANOŠOVÁ, redaktorka
To je Mabari, chlapec z malé vesnice v Keni. Už několik let může navštěvovat školu díky dětem z Hradce
Králové, které ho adoptovaly a dokonce ho i navštívili.
Nikola KREJČOVÁ, účastnice cesty do Keni
Nás moc zajímalo, jak on tam žije, jak to tam u nich vypadá.
Eva PANOŠOVÁ, redaktorka
Škola, kterou Mabari navštěvuje, patří v jeho vesnici k těm lepším. Ostatní domy jsou postaveny z hlíny a
kravského trusu. O tom všem se teď dozvěděly děti ze Staré Bělé.
Dana JANÍČKOVÁ, učitelka ZŠ Stará Bělá
Myslela jsem si, že tedy naši žáci by to měli vidět, až se z té Afriky, protože ty evropské podmínky oproti
africkým jsou úplně jiné.
Eva PANOŠOVÁ, redaktorka
Vyprávění o životě afrického chlapce zaujalo starobělské děti možná víc než nějaký akční film.
žákyně ZŠ Stará Bělá
Myslím, že to bylo strašně zajímavé.
žákyně ZŠ Stará Bělá
Takové ty rozdíly mezi těmi chudými a těmi bohatými.
žákyně ZŠ Stará Bělá
Bylo by fajn, kdybysme to udělali, jako že i naše škola že by adoptovala to dítě na dálku.
Eva PANOŠOVÁ, redaktorka
Adopci i cestu do Keni zorganizovala v královéhradecké škole učitelka, kterou jsme nejdříve považovali za
jednu z žákyň. Za mladistvou vizáží se ale ukrývá odvážná a vytrvalá žena.
Eva HUMLOVÁ, učitelka, organizátorka cesty do Keni
Doufám a pevně věřím, že přesně tahle ta akce byla právě proto, aby oni si uvědomili, co tady třeba mají,
co je potřeba, aby samozřejmě nebyli xenofobní, aby neměli strach z lidí.
Eva PANOŠOVÁ, redaktorka
Adoptivnímu spolužákovi posílají české děti ročně 7 200 korun.
Marek LIŠKA, účastník cesty do Keni
Mabarimu kupujeme vlastně z toho boty, školní uniformu, nějaké ty pomůcky.
Eva PANOŠOVÁ, redaktorka
Tak jako našim dětem se mu sice nežije, ale vzdělání je pro něj životní šancí. Eva Panošová, RTA, Stará
Bělá.
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ODOLENA VODA – Kibera je největší slum v Keni, žije tu přes milión a půl lidí. Bydlí v plechových
chatrčích, na malém prostoru se tísní i přes deset lidí, žijí mezi odpadky, bez infrastruktury, nemají vodu,
elektřinu, není tam kanalizace.
Po celý únor jsou v Minigalerii v Odoleně Vodě k vidění fotografie Aleny Polanecké, která si v roce 2007 na dálku
adoptovala chlapečka z Keni přes Humanistické centrum Narovinu. Ale nezůstalo jen u adopce. „Nestačí mi dělat
něco povrchně, a tak jsem začala dělat v centru koordinátora,“ hovoří autorka o své cestě k africkým dětem. Na
přelomu let 2007/2008 byly v Keni povolební nepokoje s velkými ztrátami na životech. V centru se zrodila myšlenka,
udělat něco pro děti nad rámec adopcí s cílem ukázat jim, jak smysluplně trávit volný čas a naučit je snášet se a
respektovat „mezikmenově“. A tak se v roce 2008 podařilo v Kibeře za pomoci keňských koordinátorů zorganizovat
velký fotbalový turnaj, kterého se zúčastnilo přes 90 týmů. Z dětí, které se turnaje zúčastnily, bylo vybráno pět týmů,
čtyři chlapecké a jeden dívčí. Plánem je dostat děti i mimo slum. „Snažíme se jim zprostředkovat turnaje s jinými
týmy,“ říká Polanecká a pokračuje: „Když už děti chodí do školy, tak po ní mají spoustu volného času, ovšem pokud
nejsou využívány na práci. Pak hrozí, že se budou poflakovat po ulicích a že na ulici skončí.“ Projekt běží pod názvem
Kibera Kids 4 Peace. Fotografie Aleny Polanecké vznikly při její návštěvě v Kibeře a věrně dokumentují tamější život
dětí. Výstava je prodejní, výtěžek z prodeje putuje na humanitární akce centra. Vernisáž výstavy se konala 2. února a
uvedl ji místostarosta Odoleny Vody Roman Straka slovy o lidské pomoci: „Pomoc je niterná lidská záležitost, která
vyvěrá z našich srdcí stejně jako láska.“ Autorka fotografií pak promítala záběry ze života v Kibeře a její vyprávění
bylo natolik poutavé, že se vernisáž protáhla na několik hodin. Na otázku: „Jaký máte nejsilnější dojem z Afriky?“
odpovídá: „Lidi, jsou úžasní, a i když nemají ani korunu, nemají co jíst, nemají co pít, tak i o to málo, co mají, jsou
ochotni se rozdělit a pohostit vás.“ Humanistické centrum Narovinu má ještě spoustu dalších aktivit, jejich zásluhou
vznikl v Africe sirotčinec a nemocnice, provozují humanistické školy a zabývají se problematikou pitné vody. Chceteli se dovědět o jeho činnosti více, podívejte se na www.kiberakids4peace. org nebo www.adopceafrika.cz.
Foto popis| A. Polanecká na vernisáži výstavy fotografií v Minigalerii v Odoleně Vodě
Foto autor| Foto: Pavel Novotný
Regionální mutace| Náš region – sever
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Prodejem toustů pomohli africké školačce
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Hradec Králové /FOTOGALERIE/ - Adopce na dálku učarovala žákům Základní školy Pouchov. Ti se
rozhodli kromě již adoptovanému školákovi Mwabarimu pomoci ještě africké dívce. Po celé dva dny
prodávali v areálu školy tousty, které sami vyrobili.
„Akce se povedla až nad očekávání. Původní množství zásob na dva dny jsme prodali za jediný. Do
adopce se připojili nejen žáci deváté třídy, kteří již čtvrtým rokem podporují jedenáctiletého Mwabariho,
ale i děti z šesté a sedmé třídy,“ uvedla učitelka Eva Humlová, jež je autorkou nápadu.
Podle odhadů bude vybraná částka dokonce vyšší než potřebných 7200 korun. Za zbylé peníze pořídí
školáci z Pouchova africké dívce jízdní kolo."
URL| http://www.denik.cz/regiony/tousty-pomohly-africke-skolacce20100306.html

FOTO - PRODEJEM TOUSTŮ POMOHLI AFRICKÉ ŠKOLAČCE
6.3.2010

Hradecký deník

str. 2 Královéhradecký kraj

Foto popis| ADOPCE NA DÁLKU učarovala žáky Základní školy Pouchov. Ti se rozhodli kromě již
adoptovanému školákovi Mwabarimu pomoci ještě africké dívce. Po celé dva dny prodávali v areálu školy
tousty, které sami vyrobili. „Akce se povedla až nad očekávání. Původní množství zásob na dva dny jsme
prodali za jediný. Do adopce se připojili nejen žáci deváté třídy, kteří již čtvrtým rokem podporují
jedenáctiletého Mwabariho, ale i děti z šesté a sedmé třídy,“ uvedla učitelka Eva Humlová, jež je autorkou
nápadu. Podle odhadů bude vybraná částka dokonce vyšší než potřebných 7200 korun. Za zbylé peníze
pořídí školáci z Pouchova africké dívce jízdní kolo.
Foto autor| Foto: Deník/Jan Jelínek
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| 008c928e-ce46-4f8b-b8af-770ba7f5dd8f

SVAČINA Za adopci dívky z Keni
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Mladá fronta DNES
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Za zisk ze svačin adoptují dívku
Hradec Králové - Předtím, než včera na základní škole Pouchov v Hradci Králové zazvonilo na přestávku,
děti z šesté a sedmé třídy se rozeběhly rozehřívat toustovače. O přestávce pak před spolužáky z jiných
tříd zapékaly toasty a prodávaly je za dvacet korun. Peníze, které tak vydělaly, půjdou na adopci holčičky
z africké Keni.
S nápadem podporovat dívku v Keni formou adopce na dálku přišla učitelka angličtiny Eva Humlová.
Vydělat na ni i prodejem svačin, tomu se inspirovala u své kolegyně v Jihlavě. „Zkusily jsme to nyní
poprvé a bylo to úspěšné,“ řekla Humlová. Sama s další učitelkou toasty připravuje. „Máme potravinářský
průkaz, takže je to zajištěné z hlediska hygieny,“ uvedla.

Zájem o prodej toastů byl mezi 260 žáky školy obrovský. „Ve středu jsme nakoupili asi 250 toastů
a mysleli jsme si, že to budeme mít na oba dny. Za první den jsme to prodali, takže jsme museli ještě na
pátek dokupovat,“ řekla Humlová.
Ta má žáky šesté a sedmé třídy na angličtinu a chtěla, aby měli kontakt s někým v zahraničí.
„Takto budou psát reálné dopisy kamarádovi, nebude to nic vymyšleného podle učebnice,“ uvedla
učitelka. Navíc děti pomohou dobré věci.
Na adopci se díky svačinovému dni podílí celá škola, ale někteří žáci šesté a sedmé třídy navíc přispívají
tři sta korun. Na celý školní rok stojí adopce afrického dítěte 7200 korun. Dívku pro adopci si žáci teprve
vyberou, až budou mít všechny peníze.
Vloni část žáků deváté třídy a žáků, kteří už odešli na střední školy, navštívila v Keni chlapce
Mwabariho, kterého letos podporují formou adopce na dálku čtvrtým rokem. O cestě do Keni stejně jako
o tamním životě a adopci na dálku mladí mecenáši pořádají i přednášky v jiných školách v republice.
Cílem adopce na dálku je hlavně podpořit vzdělání vybraného dítěte. Adoptivním rodičem může
být jednotlivec, skupina lidí, rodina, organizace či firma. Vybranému dítěti hradí roční příspěvek 7200
korun školné a všechny učební pomůcky. Ten, kdo dítě adoptuje, dostává informace o tom, jak si dítě
vede, a může si s ním dopisovat.
Foto autor| FOTO: MAFA - ONDŘEJ LITTERA
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - východní Čechy (hradec králové)

Z prodeje svačin chtějí adoptovat dítě

8.3.2010
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(red)

Hradec Králové - Předtím, než včera na základní škole Pouchov v Hradci Králové zazvonilo na přestávku,
děti z šesté a sedmé třídy se rozeběhly rozehřívat toustovače.
O přestávce pak před spolužáky z jiných tříd zapékaly toasty a prodávaly je za dvacet korun.
Peníze, které tak vydělaly, půjdou na adopci holčičky z africké Keni. S nápadem podporovat dívku v Keni
formou adopce na dálku přišla učitelka angličtiny Eva Humlová. Vydělat na ni i prodejem svačin, tím se
inspirovala u své kolegyně v Jihlavě.
„Zkusili jsme to nyní poprvé a bylo to úspěšné,“ řekla Humlová. Sama s další učitelkou toasty
připravuje. „Máme potravinářský průkaz, takže je to zajištěné z hlediska hygieny,“ uvedla.
Psaní dopisů do ciziny má dětem také pomoci s jazyky Zájem o prodej toastů byl mezi 260 žáky školy
obrovský. „Ve středu jsme nakoupili asi 250 toastů a mysleli jsme si, že to budeme mít na oba dny. Za
první den jsme to prodali, takže jsme museli ještě na pátek dokupovat,“ řekla Humlová.
Ta má žáky šesté a sedmé třídy na angličtinu a chtěla, aby měli kontakt s někým v zahraničí. „Takto
budou psát reálné dopisy kamarádovi, nebude to nic vymyšleného podle učebnice,“ uvedla učitelka. Navíc
děti pomohou dobré věci.
Na adopci se díky svačinovému dni podílí celá škola, ale někteří žáci šesté a sedmé třídy navíc
přispívají tři sta korun. Na celý školní rok stojí adopce afrického dítěte 7200 korun. Dívku pro adopci si
žáci teprve vyberou, až budou mít všechny peníze.
Vloni část žáků deváté třídy a žáků, kteří už odešli na střední školy, navštívila v Keni chlapce
Mwabariho, kterého letos podporují formou adopce na dálku čtvrtým rokem. O cestě do Keni stejně jako
o tamním životě a adopci na dálku mladí mecenáši pořádají i přednášky v jiných školách v republice.
Cílem adopce na dálku je hlavně podpořit vzdělání vybraného dítěte. Adoptivním rodičem může
být jednotlivec, skupina lidí, rodina, organizace či firma. Vybranému dítěti hradí roční příspěvek 7200
korun školné a všechny učební pomůcky. Ten, kdo dítě adoptuje, dostává informace o tom, jak si dítě
vede, a může si s ním dopisovat.
Foto popis| VYDĚLÁVAJÍ, ABY POMOHLY. Peníze na adopci se scházejí dětem rychle, o tousty byl na
škole velký zájem. Potřebný roční příspěvek na vzdělání dívky v Keni je 7200 korun.
Foto autor| FOTO: MAFA - ONDŘEJ LITTERA
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - pardubický kraj

Školáci adoptují africkou dívku

23.3.2010
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Pavel Bednář

Peníze získali žáci hradecké základní školy zapékáním a prodejem toastů HRADEC KRÁLOVÉ Keňskou
dívku Veronicah z Nairobi adoptují žáci hradecké základní školy Pouchov. Více než sedmi tisíci korun
ročně jí chtějí pomoci získat lepší vzdělání.
Peníze na adopci vydělali někteří žáci školy během dvou dnů na začátku března zapékáním a
prodejem toastů.
„Rozhodli jsme se adoptovat keňskou holčičku a zapojit do adopce nejen nové žáky, ale také
širokou veřejnost. Proto jsme s dětmi z devátých tříd po dva dny uskutečnili svačinové dny,“ řekla učitelka
angličtiny Eva Humlová, která s nápadem přišla.
Takzvané svačinové dny byly víc než úspěšné. Už během prvního dne bylo 250 toastů, které měly
stačit na oba dny, vyprodaných. Na následující den proto musela Eva Humlová další toasty dokupovat.
Toasty si kupovali nejen žáci pouchovské školy, ale dokonce i rodiče a jejich kolegové z práce.
Jeden zákazník si dokonce odnesl šedesát zapečených toastů.
Eva Humlová počítala s tím, že se podaří vybrat polovinu peněz ze sedmi tisíc dvou set korun
potřebných na adopci dívky.
Všichni proto byli překvapení, když se prodejem toastů vybralo ve škole jen o jednatřicet korun
méně.
„Chci všem moc poděkovat za spolupráci a pomoc. Dětem za výrobu neuvěřitelného množství
toastů, ostatním žáčkům a rodičům, že akci koupí toustů podpořili,“ řekla Humlová.
Ta učí angličtinu žáky šesté a sedmé třídy a chtěla, aby měli kontakt s někým v zahraničí. Budou
si tak dopisovat s africkou holčičkou. „Budou psát reálné dopisy a nebude to nic vymyšleného podle
učebnic,“ uvedla učitelka. Navíc děti pomohou dobré věci.
Protože na adopci přispívali navíc žáci z šesté a sedmé třídy pochovské školy jednotlivě třemi sty
korunami, vybralo se dalších čtyři a půl tisíce korun.
Za ty žáci s učitelkou koupí dárky, které dají nejen dívce, ale i keňskému chlapci Mwabarimu.
Toho totiž žáci devátých tříd pouchovské základní školy adoptovali už před čtyřmi roky. Díky tomu může
Mwabari studovat a chodit do školy.
Vloni se ho dokonce „adoptivní rodiče“ vydali do Keni navštívit a od začátku školního roku
navštěvují školy po České republice, kde vypráví o svých zážitcích a motivují ostatní žáky k adopci.
Cílem adopce na dálku je především podpořit vzdělání vybraného dítěte.
Adoptivním rodičem se může stát každý, ať už jednotlivec, skupina lidí, rodina, organizace, či
firma. Vybranému dítěti hradí roční příspěvek školné a všechny učební pomůcky. Ten, kdo dítě adoptuje,
si s ním může dopisovat.
Foto popis| Dá si někdo toast? Netradičním způsobem věnovali mladí mecenáši peníze pro adopci na
dálku.
Foto autor| Foto: MF DNES
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - pardubický kraj

Africké rytmy v Lucerně již potřinácté
25.3.2010

kurzy.cz
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Strhující multikulturní show čeká na všechny, kteří přijdou v pátek 16. dubna 2010 podpořit již tradiční
Ples Afrika. Akce, která se koná na podporu Kampaně lidské podpory v afrických zemích, letos představí
pestrou paletu žánrů a vystoupení.
Strhující multikulturní show čeká na všechny, kteří přijdou v pátek 16. dubna 2010 podpořit již tradiční
Ples Afrika. Akce, která se koná na podporu Kampaně lidské podpory v afrických zemích, letos představí
pestrou paletu žánrů a vystoupení. Od bollywoodu, přes orient, gipsy fusion až po očekávané afro. Lístky
jsou již dnes v předprodejní síti TicketPro.
„Zábavný charakter a letní atmosféra Multikulturního plesu je každoročně na konci pražské zimy vhodnou
formou, která umožňuje zprostředkovat velkému počtu lidí poznávání nejrůznějších kultur a 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. Získaný výtěžek
totiž vždy putuje na konkrétní projekt Kampaně lidské podpory,“ uvedla Táňa Bednářová z
Humanistického hnutí, které ples v České republice pořádá a dodala: „Díky plesu jsme již podpořili řadu
vzdělávacích a zdravotnických projektů. Například jsme dostavěli školu Salim v Guineji, kam v současné
době chodí přes čtyři sta dětí nebo sirotčinec se školou na Rusinga Island v Keni.“ Letošní ročník plánují
organizátoři věnovat např. na dokončení školy v Matam Lido v guinejském hlavním městě Conakry nebo
na projekt Voda pro Kauti v Keni.
Všichni, kdo letos na Ples Afrika přijdou se však kromě pomoci dobré věci mohou těšit také na netradiční
hudební show. „Letošní ročník jsem se rozhodli pojmout opravdu multikulturně, takže na něm najdete
hudbu a tance všech kontinentů,“ uvedla Táňa. Během večera tak z pódia zazní hudba skupiny Bengas,
Ekvator, Marimba Mama, ale také Jana Budaře a Eliščina bandu. Vzorem pro všechny tanečníky pak
mohou být ukázky tanců v podání skupin TiDiTaDe, Dideua, Siderea, Tamawi, Aaja Nachle či Capoeira
Mandela.
Celým multikulturním večerem provede moderátorská dvojice Ondřej Brzobohatý a Lucie Váchová. V
prostorách Lucerny nebude chybět ani výstava afrických fotek, videoprojekce a tombola. Přispět Kampani
lidské podpory budete moci také nákupem afrických předmětů v duchu „fair trade“. „Jde především o
výrobky z řemeslných dílen z Keni a Guiney, které dávají práci řadě lidí, kteří by jinak těžko hledali
uplatnění. Např. v Guineji dosahuje nezaměstnanost až 70%,“ vysvětlila organizátorka Táňa. Utržené
peníze jdou pak zpátky na projekty přímo v Africe. Stejně tak jako všechny věci ze sbírky zdravotnického
materiálu, který s sebou nezapomeňte na ples přinést.
Lístky jsou k dostání v předprodejní síti Ticketpro nebo přímo v Humanistickém centru v Tyršově ulici 1
(poblíž I. P. Pavlova). Cena je 250 Kč na stání a 300 Kč na sezení. Více na internetových stránkách akce
www.PlesAfrika.cz.
URL| http://zpravy.kurzy.cz/217173-africke-rytmy-v-lucerne-jiz-potrinacte/

30.3.2010

...v AFRICE

Xantypa

str. 26 Co se děje...

GITA FUCHSOVÁ

Rozvojová spolupráce může mít různé podoby, od mezinárodních miliardových projektů až po pomoc
malých nevládních organizací. V Keni přicházíme do styku se všemi druhy, ale náš největší obdiv a
podporu mají jedinci, kteří svým nápadem a úsilím změnili životy tisíců potřebných.
Adopce afrických dětí na dálku, zaměřená na podporu vzdělávání, elektřina ze slunce pro školy v Keni,
mezinárodní síť osmi tisíc koordinátorů, každoroční ples Afrika v pražské Lucerně, Humanistické centrum
na rovinu - to je jen malý výčet aktivit Dany Feminové. Když v roce 2001 hledala, kam zacílit větší projekt,
poradila jí Faith Oguk, stipendistka, keňská studentka lékařské fakulty v Praze. O prázdninách ji vzala
domů na západ Keni, kde navštívily ostrov Rusinga na Viktóriine jezeře. Spolu s obyvateli jedné vesnice si
vysnili projekt komunitního centra, jemuž dali název OSTROV NADĚJE. A sen se postupně stával
skutečností: škola, sirotčinec, školka, farma a zdravotnické centrum.
Na nemocnici s deseti lůžky, rentgenem, malým operačním sálem, laboratoří a ordinací praktického lékaře
přispělo naše Ministerstvo zahraničních věcí. Slavnostní otevření s přestřižením pásky bylo velkou slávou
nejen pro místní obyvatele, ale sjeli se na ni i zástupci dalších humanitárních projektů z celé Keni.
Nechyběla ani Věrka, jak si v Praze kolegové medici počeštili jméno Faith, která se mezitím stala váženou
dětskou lékařkou přednášející na univerzitě v Eldoret. A nechyběl ani Aleš Bárta z organizace ADRA a
další vysněný projekt nemocnice v Itibo. Vzal s sebou studenty z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a
paní doktorku Jarmilu Kliesčikovou z pražské Bulovky, kteří každoročně jezdí do Keni na praxi.
Dana Feminová dostavěla, Aleš Bárta položil základní cihlu k rozšíření porodnice v Itibo na regulérní
nemocnici evropského standardu. % ^ ^Y A zatímco pokračuje stavební ruch, ve vedlejší budově se rodí,
ošetřuje a v nové zubní ordinaci se trhají zuby. „Za celý rok praxe v Písku jsem vytrhla snad patnáct zubů,
a tady za měsíc osmdesát devět!" chlubí se (s namoženou rukou) MUDr. Šárka Karlova. A doktorka
Klieščiková se raduje nad letošní první malárií pod mikroskopem a studenti si zamlouvají další praxi u
Aleše hned na léto. A my na ambasádě máme radost, že se česko-keňské ostrůvky naděje propojily.
Foto popis| něhož Dana centrum vybudovala
Foto popis| lemocnice cekající na první pacienty

Foto autor| foto GITA FUCHSOVÁ
O autorovi| text a foto GITA FUCHSOVÁ

Strhující multikulturní šou čeká na všechny na Plese Afrika
31.3.2010

ČRo Plzeň

str. 10 17:00 Události dne - Karlovarský kraj

Dana JELÍNKOVÁ, moderátorka
Strhující multikulturní šou čeká na všechny, kteří přijedou v pátek 16. dubna do pražské Lucerny podpořit
už tradiční Ples Afrika. Akce, kterou pořádá Humanistické hnutí je zaměřena na podporu afrických zemí.
Letos představí pestrou paletu žánrů. Všichni účinkující vystoupí bez nároku na honorář a jak uvádí
zakladatelka Humanistického hnutí v Karlových Varech Michaela Černá, díky plesu už tato organizace
podpořila řadu vzdělávacích a zdravotnických projektů.
Michaela ČERNÁ, zakladatelka Humanistického hnutí v Karlových Varech
Hlavně jde teda o ty projekty, kampaně lidské podpory, tam je vlastně třeba projekt adopce na dálku.
Potom jsou to výstavby škol, různých vzdělávacích center, lékařských zařízení, hlavně třeba teďko
konkrétně v té Keni tam jsou aktuální hlavně 2 centra, kde se teďko vystavěly mateřské školy, základní
školy, první stupně, s tím, že potom budou pokračovat do druhých stupňů. Rozjely se zemědělské projekty
natolik, že už víceméně mohou být z většiny samostatné. Chystá se teďko výstavba právě i nemocnice,
protože tam je velký problém s prevencí HIV, je tam velký počet úmrtí na nemoci jako jsou malárie a
podobně.
Dana JELÍNKOVÁ, moderátorka
Celým multikulturním večerem provede moderátorská dvojice Ondřej Brzobohatý a Lucie Váchová. 16.
dubna v prostorách pražské Lucerny nebude chybět ani výstava afrických fotografií, videoprojekce nebo
tombola.

HOUSER

1.4.2010

Vyhrajte lístky na Ples Afrika
tn.cz

str. 0 TN.CZ/Magazín/Žena/Vztahy a rodina
tn.cz

Během večera z pódia zazní hudba skupiny Bengas, Ekvator, Marimba Mama i Jana Budaře a Eliščina
bandu.
Štve vás už nevlídné počasí? Toužítme už obléknout letní šaty a ještě se u toho pobavit? Máme pro vás
tip. 16. dubna se v pražské Lucerně bude konat už třináctý ročník Plesu Afrika.
Každý, kdo přijde, se může těšit na pestrou paletu hudebních žánrů a vystoupení. Během večera z pódia
zazní hudba skupiny Bengas, Ekvator, Marimba Mama, ale také Jana Budaře a Eliščina bandu.
Vzorem pro všechny tanečníky pak mohou být ukázky tanců v podání skupin TiDiTaDe, Dideua, Siderea,
Tamawi, Aaja Nachle či Capoeira Mandela.
Chcete se zúčastnit? Soutěžte o lístky
Server tn.cz pro vás připravil soutěž o pětkrát dvě vstupenky. Odpovězte na soutěžní otázku a email
zašlete na adresu soutez@tn.cz. Nezapomeňte připojit své jméno, příjmení, adresu bydliště a telefonní
kontakt. Své odpovědi zašlete nejpozději do 8. dubna do 12 hodin. Do předmětu emailu napiště "Ples
Afrika".
Jaké je hlavní město afrického státu Guinea, kam každoročně putuje část výtěžku na podporu Kampaně
lidské podpory?
a)
Nairobi
b)
Conakry
c)
Kakamega
Peníze půjdou na dostavbu školy v Guineji
Celým večerem provede moderátorská dvojice Ondřej Brzobohatý a Lucie Váchová. V prostorách Lucerny
nebude chybět ani výstava afrických fotek, videoprojekce a tombola.
Získaný výtěžek akce vždy putuje na konkrétní projekt Kampaně lidské podpory. "Díky plesu jsme již
podpořili řadu vzdělávacích a zdravotnických projektů. Například jsme dostavěli školu Salim v Guineji,
kam v současné době chodí přes čtyři sta dětí nebo sirotčinec se školou na Rusinga Island v Keni,“ uvedla
Táňa Bednářová z Humanistického hnutí, které ples v České republice pořádá
Letošní ročník plánují organizátoři věnovat například na dokončení školy v Matam Lido v guinejském
hlavním městě Conakry nebo na projekt Voda pro Kauti v Keni.
Přispět Kampani lidské podpory budete moci také nákupem afrických předmětů v duchu „fair trade“. "Jde
především o výrobky z řemeslných dílen z Keni a Guineji, které dávají práci řadě lidí, kteří by jinak těžko
hledali uplatnění. Například v Guineji dosahuje nezaměstnanost až sedmdesáti procent,“ vysvětlila
organizátorka.
URL| http://tn.nova.cz/magazin/zena/vztahy-a-rodina/vyhrajte-listky-na-ples-afrika.html

Ondřej Brzobohatý zve do Afriky
14.4.2010

Brněnský deník

str. 17 Zábava

(kul)

Praha – Strhující multikulturní show čeká na všechny, kteří přijdou tento pátek podpořit do Lucerny
tradiční Ples Afrika. Koná se v rámci Kampaně lidské podpory v afrických zemích a představí nejrůznější
taneční i hudební žánry a vystoupení. Od bollywoodu, přes orient, gipsy fusion až po očekávané afro.
Lístky jsou již v předprodejní síti TicketPro.
„Zábavný charakter a letní atmosféra Multikulturního plesu je každoročně na konci pražské zimy
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.
Získaný výtěžek totiž vždy putuje na konkrétní projekt Kampaně lidské podpory,“ říká Táňa Bednářová z
Humanistického hnutí, které ples v České republice pořádá.
A dodává: „Díky plesu jsme již podpořili řadu vzdělávacích a zdravotnických projektů. Například
jsme dostavěli školu Salim v Guineji, kam v současné době chodí přes čtyři sta dětí nebo sirotčinec se
školou na Rusinga Island v Keni.“
Výtěžek z letošního ročníku chtějí organizátoři věnovat například na dokončení školy v Matam
Lido v guinejském hlavním městě Conakry nebo na projekt Voda pro Kauti v Keni.
Všichni, kdo letos na Ples Afrika přijdou, se mohou těšit také na netradiční hudební show.
„Letošní ročník jsme se rozhodli pojmout opravdu multikulturně, takže na něm najdete hudbu a tance
všech kontinentů,“ říká Táňa.
Během večera z pódia zazní hudba skupiny Bengas, Ekvator, Marimba Mama, ale také Jana
Budaře a Eliščina bandu. Vzorem pro všechny tanečníky pak mohou být ukázky tanců v podání skupin
TiDiTaDe, Dideua, Siderea, Tamawi, Aaja Nachle či Capoeira Mandela.
Celým multikulturním večerem provede moderátorská dvojice Ondřej Brzobohatý a Lucie
Váchová.
Foto popis| V AFRICKÉM STYLU. Lucerna se otevře tradičnímu plesu v orientálním duchu již potřinácté.
Foto autor| Foto: Ples Afrika
Region| Jižní Morava
Publikováno| Brněnský deník; Zábava; 17
Publikováno| Vyškovský deník; Zábava; 17
Publikováno| Břeclavský deník; Zábava; 17
Publikováno| Blanenský deník; Zábava; 17
Publikováno| Hodonínský deník; Zábava; 17
Publikováno| Znojemský deník; Zábava; 17
ID| 9c105ce8-a81a-495c-a4de-00ac34208c97

14.4.2010

Brzobohatý zve do Afriky

Moravskoslezský deník

str. 17 KULTURA / ZÁBAVA

(kul)

Praha – Strhující multikulturní show čeká na všechny, kteří přijdou tento pátek podpořit do Lucerny
tradiční Ples Afrika. Koná se v rámci Kampaně lidské podpory v afrických zemích a představí nejrůznější
taneční i hudební žánry a vystoupení. Od bollywoodu, přes orient, gipsy fusion až po očekávané afro.
Lístky jsou již v předprodejní síti TicketPro.
„Zábavný charakter a letní atmosféra Multikulturního plesu je každoročně na konci pražské zimy
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.
Získaný výtěžek totiž vždy putuje na konkrétní projekt Kampaně lidské podpory,“ říká Táňa Bednářová z
Humanistického hnutí, které ples v České republice pořádá. A dodává: „Díky plesu jsme již podpořili
řadu vzdělávacích a zdravotnických projektů. Například jsme dostavěli školu Salim v Guineji, kam v
současné době chodí přes čtyři sta dětí nebo sirotčinec se školou na Rusinga Island v Keni.“

Výtěžek z letošního ročníku chtějí organizátoři věnovat například na dokončení školy v Matam
Lido v guinejském hlavním městě Conakry nebo na projekt Voda pro Kauti v Keni.
Všichni, kdo letos na Ples Afrika přijdou, se mohou těšit také na netradiční hudební show.
„Letošní ročník jsme se rozhodli pojmout opravdu multikulturně, takže na něm najdete hudbu a tance
všech kontinentů,“ říká Táňa.
Během večera z pódia zazní hudba skupiny Bengas, Ekvator, Marimba Mama, ale také Jana
Budaře a Eliščina bandu. Vzorem pro všechny tanečníky pak mohou být ukázky tanců v podání skupin
TiDiTaDe, Dideua, Siderea, Tamawi, Aaja Nachle či Capoeira Mandela.
Celým multikulturním večerem provede moderátorská dvojice Ondřej Brzobohatý a Lucie
Váchová.
Foto popis| V AFRICKÉM STYLU. Lucerna se otevře tradičnímu plesu v orientálním duchu již potřinácté.
Foto autor| Foto: Ples Afrika
Region| Severní Morava
Publikováno| Moravskoslezský deník; KULTURA / ZÁBAVA; 17
Publikováno| Opavský a hlučínský deník; KULTURA / ZÁBAVA; 17
Publikováno| Frýdecko-místecký a třinecký deník; KULTURA / ZÁBAVA; 17
Publikováno| Havířovský deník; KULTURA / ZÁBAVA; 17
Publikováno| Karvinský deník; KULTURA / ZÁBAVA; 17
Publikováno| Novojičínský deník; KULTURA / ZÁBAVA; 17
Publikováno| Bruntálský a krnovský deník; KULTURA / ZÁBAVA; 17
ID| 577407e7-8bbe-4756-b304-a237b9dd1a69

Brzobohatý zve do Afriky

14.4.2010

Plzeňský deník

str. 17 Zábava

(kul)

Praha – Strhující multikulturní show čeká na všechny, kteří přijdou tento pátek podpořit do Lucerny
tradiční Ples Afrika. Koná se v rámci Kampaně lidské podpory v afrických zemích a představí nejrůznější
taneční i hudební žánry a vystoupení. Od bollywoodu, přes orient, gipsy fusion až po očekávané afro.
Lístky jsou již v předprodejní síti TicketPro.
„Zábavný charakter a letní atmosféra Multikulturního plesu je každoročně na konci pražské zimy
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.
Získaný výtěžek totiž vždy putuje na konkrétní projekt Kampaně lidské podpory,“ říká Táňa Bednářová z
Humanistického hnutí, které ples v České republice pořádá.
A dodává: „Díky plesu jsme již podpořili řadu vzdělávacích a zdravotnických projektů. Například
jsme dostavěli školu Salim v Guineji, kam v současné době chodí přes čtyři sta dětí nebo sirotčinec se
školou na Rusinga Island v Keni.“
Výtěžek z letošního ročníku chtějí organizátoři věnovat například na dokončení školy v Matam
Lido v guinejském hlavním městě Conakry nebo na projekt Voda pro Kauti v Keni.
Všichni, kdo letos na Ples Afrika přijdou, se mohou těšit také na netradiční hudební show.
„Letošní ročník jsme se rozhodli pojmout opravdu multikulturně, takže na něm najdete hudbu a tance
všech kontinentů,“ říká Táňa.
Během večera z pódia zazní hudba skupiny Bengas, Ekvator, Marimba Mama, ale také Jana
Budaře a Eliščina bandu. Vzorem pro všechny tanečníky pak mohou být ukázky tanců v podání skupin
TiDiTaDe, Dideua, Siderea, Tamawi, Aaja Nachle či Capoeira Mandela.
Celým multikulturním večerem provede moderátorská dvojice Ondřej Brzobohatý a Lucie
Váchová.
Region| Západní Čechy
Publikováno| Plzeňský deník; Zábava; 17
Publikováno| Plzeňský deník - Plzeň-jih, sever; Zábava; 17
Publikováno| Domažlický deník; Zábava; 17
Publikováno| Chebský deník; Zábava; 17

Publikováno| Karlovarský deník; Zábava; 17
Publikováno| Klatovský deník; Zábava; 17
Publikováno| Rokycanský deník; Zábava; 17
Publikováno| Sokolovský deník; Zábava; 17
Publikováno| Tachovský deník; Zábava; 17
ID| 0b550063-c3f0-4c8b-8161-92b3331ee823

Ondřej Brzobohatý a Lucie Váchová zvou do Afriky
14.4.2010

Pražský deník

str. 6 Zábava - kultura

(kul)

Praha - Strhující multikulturní show čeká na všechny, kteří přijdou tento pátek podpořit do Lucerny tradiční
Ples Afrika. Koná se v rámci Kampaně lidské podpory v afrických zemích a představí nejrůznější taneční i
hudební žánry. Od bollywoodu, přes orient, gipsy fusion až po očekávané afro. Lístky jsou již v
předprodejní síti TicketPro.
„Zábavný charakter a letní atmosféra Multikulturního plesu je každoročně na konci pražské zimy
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,“
říká Táňa Bednářová z Humanistického hnutí, které ples v České republice pořádá. A dodává: „Díky
plesu jsme již podpořili řadu vzdělávacích a zdravotnických projektů. Například jsme dostavěli školu Salim
v Guineji, kam v současné době chodí přes čtyři sta dětí nebo sirotčinec se školou na Rusinga Island v
Keni.“
Výtěžek z letošního ročníku chtějí organizátoři věnovat např. na dokončení školy v Matam Lido v
guinejském hlavním městě Conakry nebo na projekt Voda pro Kauti v Keni.
Všichni, kdo letos na Ples Afrika přijdou, se mohou těšit také na netradiční hudební show. „Letošní ročník
jsme se rozhodli pojmout opravdu multikulturně, takže na něm najdete hudbu a tance všech kontinentů,“
říká Bednářová.
Během večera z pódia zazní hudba skupiny Bengas, Ekvator, Marimba Mama, ale také Jana
Budaře a Eliščina bandu. Celým večerem provedou Ondřej Brzobohatý a Lucie Váchová.
Foto popis| V AFRICKÉM STYLU. Lucerna se otevře tradičnímu plesu v orientálním duchu již potřinácté.
Foto autor| Foto: Ples Afrika
Region| Střední Čechy

Africké rytmy v Lucerně již potřinácté
14.4.2010

super.cz

str. 0 Super akce - Akce

Super.cz

Od bollywoodu přes orient, gipsy fusion až po očekávané afro! Strhující multikulturní show čeká na
všechny, kteří přijdou v pátek 16. dubna 2010 podpořit již tradiční multikulturní Ples Afrika.
Akce, která se koná v rámci Kampaně lidské podpory v afrických zemích, na svém třináctém ročníku
představí pestrou paletu žánrů a vystoupení.
„Tradiční Ples Afrika je na konci pražské zimy neobvyklou formou, jak lidem představit krásy a pestrost
černého kontinentu a zároveň podpořit dobrou věc. Navíc přispívá k prevenci rasismu a diskriminace,
protože se na něm každoročně potkávají lidé mnoha kultur, etnik a náboženství,“ uvedla Táňa Bednářová
z Humanistického hnutí, které ples v České republice pořádá a dodala:
„Díky plesu jsme již navíc podpořili řadu vzdělávacích a zdravotnických projektů. Například jsme dostavěli
školu Salim v Guineji, kam v současné době chodí přes čtyři sta dětí, nebo sirotčinec se školou na
Rusinga Island v Keni.“
Letošní ročník plánují organizátoři věnovat např. na dokončení školy v Matam Lido v guinejském hlavním
městě Konakry nebo na projekt Voda pro Kauti v Keni.
Všichni, kteří letos na Ples Afrika přijdou, se však kromě pomoci dobré věci mohou těšit také na netradiční
hudební show.

„Letošní ročník jsme se rozhodli pojmout opravdu multikulturně, takže na něm najdete hudbu a tance
všech kontinentů,“ uvedla Táňa.
Během večera tak z pódia zazní hudba skupiny Bengas, Ekvator, Marimba Mama, ale také Jana Budaře a
Eliščina bandu. Vzorem pro všechny tanečníky pak mohou být ukázky tanců v podání skupin TiDiTaDe,
Dideua, Siderea, Tamawi, Aaja Nachle či Capoeira Mandela.
Celým multikulturním večerem provede moderátorská dvojice Ondřej Brzobohatý a Lucie Váchová. V
prostorách Lucerny nebude chybět ani výstava afrických fotek, videoprojekce a tombola.
Přispět Kampani lidské podpory budete moci také nákupem afrických předmětů v duchu „fair trade“.
„Jde především o výrobky z řemeslných dílen z Keni a Guineje, které dávají práci řadě lidí, kteří by jinak
těžko hledali uplatnění. Například v Guineji dosahuje nezaměstnanost až sedmdesáti procent,“ vysvětlila
organizátorka Táňa.
Utržené peníze jdou pak zpátky na projekty přímo v Africe. Stejně tak jako všechny věci ze sbírky
zdravotnického materiálu, který s sebou nezapomeňte na ples přinést.
Lístky jsou k dostání v předprodejní síti Ticketpro nebo přímo v Humanistickém centru v Tyršově ulici
(poblíž I. P. Pavlova). Cena je 250 Kč na stání a 300 Kč na sezení.
Více na internetových stránkách akce www.PlesAfrika.cz
URL| http://www.super.cz/clanek/38693-africke-rytmy-v-lucerne-jiz-potrinacte.html

Akce Ples Afrika je zaměřen na podporu afrických zemí
16.4.2010

ČRo Plzeň

str. 8 17:00 Události dne - Karlovarský kraj

Dana JELÍNKOVÁ, moderátorka
Strhující multikulturní šou čeká na všechny, kteří přijedou dnes do pražské Lucerny podpořit už tradiční
Ples Afrika. Akce, kterou pořádá Humanistické hnutí a je zaměřena na podporu afrických zemí, letos
představí pestrou paletu žánrů. Všichni účinkující vystoupí bez nároku na honorář a jak uvádí členka
Humanistického hnutí v Karlových Varech Michala Černá, díky plesu už tato organizace podpořila řadu
vzdělávacích a zdravotnických projektů.
Michala ČERNÁ, členka Humanistického hnutí v Karlových Varech
Hlavně jde teda o ty projekty, kampaně, lidské podpory. Tam je vlastně třeba projekt adopce na dálku.
Potom jsou to výstavby škol, různých vzdělávacích center, lékařských zařízení, konkrétně v té Keni tam
jsou aktuální hlavně dvě centra, kde se teďko vystavěly mateřské školy, základní školy první stupně s tím,
že potom budou pokračovat do druhých stupňů. Rozjely se zemědělské projekty natolik, že už víceméně
mohou být z většiny samostatné. Chystá se teďko výstavba právě i nemocnice, protože tam je velký
problém s prevencí HIV, je tam velký počet úmrtí na nemoci jako jsou malárie a podobně.
Dana JELÍNKOVÁ, moderátorka
Celým večerem provede moderátorská dvojice Ondřej Brzobohatý a Lucie Váchová. V prostorách pražské
Lucerny dnes nebude chybět ani výstava afrických fotografií, videoprojekce nebo tombola.

Ondřej Brzobohatý zve na ples pro Afriku
16.4.2010

Olomoucký deník

str. 12 Kultura ČR

(kul)

Výtěžek humanitární akce, která se koná dnes v pražské Lucerně, půjde na dokončení školy v Matam
Lido v guinejském hlavním městě
Praha – Strhující multikulturní show čeká na všechny, kteří dnes přijdou podpořit do Lucerny tradiční Ples
Afrika. Koná se v rámci Kampaně lidské podpory v afrických zemích a představí nejrůznější taneční i
hudební žánry a vystoupení. Od bollywoodu, přes orient, gipsy fusion až po očekávané afro. Lístky jsou již
v předprodejní síti TicketPro.

„Zábavný charakter a letní atmosféra Multikulturního plesu je každoročně na konci pražské zimy
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.
Získaný výtěžek totiž vždy putuje na konkrétní projekt Kampaně lidské podpory,“ říká Táňa Bednářová z
Humanistického hnutí, které ples v České republice pořádá.
A dodává: „Díky plesu jsme již podpořili řadu vzdělávacích a zdravotnických projektů. Například
jsme dostavěli školu Salim v Guineji, kam v současné době chodí přes čtyři sta dětí nebo sirotčinec se
školou na Rusinga Island v Keni.“
Výtěžek z letošního ročníku chtějí organizátoři věnovat například na dokončení školy v Matam
Lido v guinejském hlavním městě Conakry nebo na projekt Voda pro Kauti v Keni.
Všichni, kdo letos na Ples Afrika přijdou, se mohou těšit také na netradiční hudební show.
„Letošní ročník jsme se rozhodli pojmout opravdu multikulturně, takže na něm najdete hudbu a tance
všech kontinentů,“ říká Táňa.
Během večera z pódia zazní hudba skupiny Bengas, Ekvator, Marimba Mama, ale také Jana
Budaře a Eliščina bandu. Vzorem pro všechny tanečníky pak mohou být ukázky tanců v podání skupin
TiDiTaDe, Dideua, Siderea, Tamawi, Aaja Nachle či Capoeira Mandela.
Celým multikulturním večerem provede moderátorská dvojice Ondřej Brzobohatý a Lucie
Váchová.
Foto popis| V AFRICKÉM STYLU. Lucerna se otevře tradičnímu plesu v orientálním duchu již potřinácté.
Foto autor| Foto: Ples Afrika
Region| Střední Morava
Publikováno| Olomoucký deník; Kultura ČR; 12
Publikováno| Prostějovský deník; Kultura ČR; 12
Publikováno| Šumperský a jesenický deník; Kultura ČR; 12
Publikováno| Přerovský deník; Kultura ČR; 12
Publikováno| Hranický deník; Kultura ČR; 12
Publikováno| Zlínský deník; Kultura ČR; 12
Publikováno| Valašský deník; Kultura ČR; 12
Publikováno| Slovácký deník; Kultura ČR; 12
Publikováno| Kroměřížský deník; Kultura ČR; 12
ID| 389f38f3-95c7-4d03-9116-43551518dbcb

Se zážitky z Afriky cestují po republice
20.4.2010

Hradecký deník

str. 3 Hradecko

(sir)

Sedm žáků ze Základní školy Pouchov spolu se svou učitelkou Evou Humlovou vyprávějí vrstevníkům o
své cestě za adoptovaným čtrnáctiletým chlapcem Mwabarim.
Hradec Králové – Mají už za sebou pouť po patnácti školách z celé České republiky a teď se chystají na
další tři.
Dnes již sedmáci ze Základní školy Pouchov, kteří se podívali do Afriky za svým adoptovaným
chlapcem, vyprávějí své zážitky ostatním žákům a snaží se je jim přiblížit adopci na dálku.
„Tři roky s žáky adoptujeme afrického chlapce Mwabariho z Keni. Setkali jsme se a zažili s ním
jeho běžný školní den. Podívali jsme se do opravdové africké školy a nasáli atmosféru Keni,“ připomněla
loňskou červencovou expedici učitelka Eva Humlová, která stála u zrodu nápadu a celou výpravu uvedla
ve skutečnost.
Přestože sedmičlenná skupina žáků má neustále plný diář, vyjíždí spíše do vzdálenějších škol v
Královéhradeckém kraji nebo ještě do odlehlejších koutů republiky.
„Na jednu stranu mě malý zájem hradeckých škol překvapil. Ale na druhou stranu mám radost, že
se ozývají jiné školy nejen z regionu,“ uvedla Humlová.
Prezentace, při nichž cestovatelé vyprávějí své zážitky, si museli vytvořit sami. „Hovoří stejným
jazykem, jejich dojmy a prožitky jsou ostatním srozumitelné. Bylo by to jiné, kdyby jim expedici popisoval
dospělý cestovatel,“ je přesvědčena učitelka z Pouchova.

Do dnešního dne navštívili žáci patnáct škol s celkem osmadvaceti prezentacemi. Program vidělo
přibližně 1900 žáků z celé republiky.
„Podívali jsme se do měst, jako jsou Náchod, Trutnov, Jihlava, Česká Lípa nebo Praha. Čeká nás
například Starý Kolín, Nymburk nebo Babice u Prahy. Nejdále jsme byli v Ostravě. Všude sklízíme
úspěchy a vřelé přijetí,“ popisuje cesty a další plány Eva Humlová. Své příznivce našli adoptivní rodiče
také na komunikačním portálu Facebooku, kde již mají přes 420 fanoušků.
V červenci loňského roku strávili žáci spolu se svou angličtinářkou Evou Humlovou devět dní ve
východoafrické Keni poblíž města Nairobi.
Zúčastnili se dopoledního vyučování, které vypadalo trochu jinak než to české. „Učí se tak trochu
open air. Třídy jsou v domcích, kde sice jsou okna, ale bez skel. Máte pořád pocit, že jste venku v
přírodě,“ uvedla tehdy po návratu Humlová.
Fotogalerii z výpravy s dalšími informacemi najdete na adrese: hradecky.denik.cz/kena
***
„Na jednu stranu mě malý zájem hradeckých škol překvapil. Ale na druhou stranu mám radost, že se
ozývají jiné školy nejen z regionu.“
učitelka Eva Humlová
Foto popis|
Region| Východní Čechy

Žáci přednášejí o Africe a adopci na dálku
26.4.2010

Mladá fronta DNES str. 3 Kraj Hradecký
(bed) Krátce

HRADEC KRÁLOVÉ Sedm žáků hradecké Základní školy Pouchov se vloni podívalo do africké Keni.
Navštívili tam chlapce Mwabariho, kterého už tři roky na dálku adoptují. Nyní navštěvují školy po České
republice a popisují své zážitky z návštěvy v africké škole i z adopce na dálku. Jejich program už vidělo
kolem 1900 dětí, přednášeli v Náchodě, Jihlavě, Praze či Ostravě. Své fanoušky mají mladí mecenáši i na
internetové sociální síti facebook. Nedávno žáci pouchovské školy přispěli na adopci africké holčičky
koupí sendvičů, které balily děti. Cílem adopce na dálku je podpořit vzdělání vybraného dítěte.
Adoptivním rodičem může být jednotlivec, skupina lidí, rodina, organizace či firma. Vybranému dítěti hradí
roční příspěvek 7200 korun školné a všechny učební pomůcky.
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - východní Čechy (hradec králové)

Děti budou dělat svačiny pro Afriku

29.4.2010

Jihlavský deník

str. 3 Zpravodajství

LENKA POSPÍŠILOVÁ

Jihlava – Svačina pro Afriku. Přesně tak se jmenuje akce, která se dnes od rána koná v základní škole
Rošického v Jihlavě.
Žáci školy v rámci této akce prodávají jídlo a z vybraných peněz pak dvěma dětem v Africe
sponzorují vzdělání. K prodeji budou v kuchyňce školy jako již tradičně stovky výrobků.
Pokud chcete tuto věc podpořit a přispět také, máte šanci. Stačí k tomu málo. Přijít ráno do školy
a koupit si nějaké jídlo, které děti udělaly. Na prodej od půl deváté ráno budou ovocné řezy, toasty se
šunkou a hamburger s hranolky. Za tato jídla zájemci v prostorách školní kuchyňky zaplatí od 15 do 25
korun. Prodej by měl ve škole trvat až do dvanácti hodin. Bude ale záležet na zásobách. O výrobky dětí je
totiž pokaždé veliký zájem a jídlo mizí takzvaně mrknutím oka. Výtěžek z prodeje škola použije na adopci
na dálku.
„Už 2,5 roku máme adoptovanou dvanáctiletou Eunice Wanjiku a devítiletého Davida Otweru.
Oba žijí v Keni,“ řekl ředitel základní školy František Svoboda. „Jejich vzdělávání ročně stojí asi dvacet
tisíc korun,“ doplnil ředitel školy.

Svačinový den základní škola pořádá dvakrát za rok. Naposledy se konal 11. listopadu loňského
roku.

To byly na prodej palačinky a toasty. Stály dvacet korun. Toast pak o pět korun méně. I když byly
na prodej stovky výrobků, všechny se nakonec prodaly.
Region| Vysočina
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Centrum pro rodinu a sociální péči připravilo speciální program
11.5.2010

ibrno.cz

str. 0 Aktuality

Konferencí Brno – město pro rodiny na radnici Brno-střed začal v pondělí 10. května Týden pro rodinu.
Tuto akci pořádá Centrum pro rodinu a sociální péči. Dveře Centra se otevřou veřejnosti – ve čtvrtek 13.
května od 9 do 17 hodin je přichystána prohlídka prostor centra, návštěvníci se mohou seznámit s činností
organizace, zhlédnout ukázku programů nebo promítání filmu Cesta k pozitivnímu rodičovství nebo si
projít výstavu prací, které se účastnily soutěže Naše rodinná oslava.
Na sobotu 15. května od 14 do 18 hodin je připraven Den pro rodinu v Josefské 1. Na děti i dospělé čeká
koloběžková jízda zručnosti s ukázkami různých typů koloběžek a odrážedel, které si zájemci mohou i
vyzkoušet. Součástí programu bude také hra pro celou rodinu nebo výtvarná dílna. V 15.30 hodin přijde
na řadu vyhlášení jihomoravských vítězů výtvarné a literární soutěže Naše rodinná oslava a od 16 do 17
hodin si především menší návštěvníci užijí maňáskové divadlo Ovečka z Tišnova, které zahraje hru
Filipova dobrodružství aneb Země zdraví. Nad všemi akcemi Týdne pro rodinu převzal záštitu první
náměstek primátora Daniel Rychnovský.
Sérii akcí zasvěcenou rodině připravila na květen také Knihovna Jiřího Mahena v Brně. Na středu 12.
května v 17 hodin je v ústřední knihovně v Kobližné 4 připraveno zahájení výstavy Jak se žije v
mateřských centrech. O týden později, ve středu 19. května od 17 hodin se zde bude konat prezentace
humanistického centra Narovinu o adopcích na dálku a zároveň začíná výtvarná dílna pro děti a
soutěže s názvem Knihohraní. A 26. května zde budou vyhlášeny výsledky fotosoutěže Co děláme rádi
spolu. Pro rodiče s dětmi bude připraven i Knihovní pětiboj s překvapením na závěr. Do projektu se
zapojily také pobočky Knihovny Jiřího Mahena.
http://www.ibrno.cz/index.php?sec=rubrika&id_rubrika=23&id_zprava=18662#zprava_18662

11.5.2010

Pomoc žáků na dálku

Týdeník Opavský a Hlučínský Region

str. 2 Týden v regionu

(kus)

HLUČÍN - Lidé si pomáhají. Často i na tisícikilometrové vzdálenosti. Třeba tak, že platí školu dětem v
Africe. Jako žáci Základní školy Hlučín-Rovniny.
Dnes už středoškolák Moses Oviti je z Keni. Ve slezském Hlučíně sice nikdy v životě nebyl, ale přesto zde
má své přátele. Dokonce takové, že mu pomáhají v rámci projektu Adopce na dálku s jeho studiem. Už
od roku 2004 mu učitelé, žáci a rodiče dětí za Základní školy Hlučín-Rovniny přispívají na školu.
„V polovině minulého týdne jsme uspořádali již šestý ročník Školní jarní show, jejímž smyslem je
získat prostředky právě na podporu Mosese Ovitiho v Keni. A opět se podařilo získat sedm a půl tisíce
korun, které jeho studium stojí,“ řekla k akci učitelka Veronika Kadlecová, která společně s kolegyní
Jiřinou Holou školní show koordinuje. Protože škola nemá svoje vhodné prostory, využila azylu v místním
kině Mír, kde odehrála celkem tři představení. První dvě dopolední byly určeny dětem pořádající školy,
odpolední pak hlavně rodičům a veřejnosti vůbec. Ti svým dobrovolným vstupným podpořili sbírku na
mladého Keňana.
„Program akademie tvoří samy děti, nikdo je do toho netlačí, jen s kolegyní občas poradíme nebo
pomůžeme. Letos v ní účinkovalo na sedmdesát dětí a potěšující je, že se do programu zapojili i ti, kteří
už naše školní lavice opustili,“ řekla k programu Veronika Kadlecová s tím, že jej vidělo okolo tisíce diváků
všech věkových kategorií. Těm byl nejprve v prezentaci Marka Kláska Moses Oviti představen a pak už
následovala taneční a pěvecká čísla, dokonce scénka sehraná v prajštině. Závěr patřil školnímu
pěveckému sboru Sluníčko. „Jsme rádi, že nám pomohly i naše mažoretky, které pod vedením trenérek
Plačkové a Kornerové nacvičily své pásmo. Jim i všem dalším bych chtěla moc poděkovat,“ svěřila se
ještě Kadlecová. O tom, že peníze z Hlučína nejdou jen tak někam, ale skutečně pomáhají v Keni, svědčí
dopisy, fotografie a konec konců i vysvědčení, které Moses pravidelně posílá. Na Rovninách tak mají
jistotu, že jejich snaha není zbytečná.

Díky, píší Keňané do Sokolova

29.5.2010

Mladá fronta DNES

str. 2 Kraj Karlovarský

Libor Michalec

Studenti ze sokolovské střední školy si získali srdce několika malých Keňanů. Díky akci Adopce na dálku
pomáhají studovat africkým školákům. Třeba desetileté Irene Awuor, odkázané jen na strýce.
SOKOLOV „Martine, Kubo a všichni studenti, doufám, že se máte dobře. Důvod, proč píšu, je, že děkuju
za to, co pro mě během celého roku děláte. Jsem šťastný jako král,“ napsal malý Francis Aduru Abunu z
Keni do Integrované střední školy tachnické a ekonomické (ISŠTE) v Sokolově. „Děkuji vám za boty, co
jste mi dali k Vánocům, a Bůh žehnej každému z Vás a vaší práci,“ píše dál v dopise. Malý Keňan je
jedním z dětí, které může v chudé Africe studovat díky finační pomoci studentů a vedení sokolovské školy.
Celý project vznikl před šesti lety, když redaktoři školního studentského časopisu Voice objevili možnost
pomáhat dětem v Africe studovat. Vybrali si tehdy desetiletou Irene Awuor z Keni - dívku, která žila u
strýce, jelikož její rodiče dostihla choroba jménem AIDS. „Bylo rozhodnuto, že na 'Adopci na dálku' pod
záštitou Humanistického centra budou přispívat všichni studenti ISŠTE Sokolov a s nimi i pedagogický
sbor,“ podotýká ředitel školy Pavel Janus. Na adopci přispěli studenti i učitelé školy a do prosince 2004 se
vybralo 7 200 korun. Irene tak mohla od ledna, kdy začíná jedno z tří vyučovacích období, nastoupit do
školy. „Za příspěvek od nás může Irene zaplatit školné, učebnice, školní uniformu, případně další potřeby
do školy i domácnosti -podle momentálního kurzu eura ke keňskému dolaru,“ dodává Janus. „Nyní Irene
studuje na střední škole, třikrát za rok nám pošle dopis v angličtině a také svoji fotografii a kopii
vysvědčení, abychom viděli, jak studuje.“ Vedení školy se nápad natolik zalíbil, že se rozhodli adoptovat
dalšího žáčka z Keni - Francise Aduru Abunu.
Dopisy a vše ostatní mohou studenti vidět na nástěnce v přízemí školní budovy. Všechny třídy,
které přispějí v daném roce na adopci na dálku, dostanou certifikát s vybranou částkou. Tím se pak
většinou chlubí na třídní nástěnce. Pro studenty je sbírka nejen možností vykonat dobrý skutek, ale také
se seznámit s kulturou a životním stylem jiného národa. To přispívá ke schopnosti větší tolerance a
nezištné pomoci. „Adopcí na dálku chtějí studenti říct NE všem projevům rasismu, xenofobie a
intolerance a ukázat, že je lepší darovat než být obdarován,“ píší studenti na webových stránkách školy.
Adoptovali jste také dítě na dálku? Jakou s tím máte zkušenost?
Pište na Libor. Michalec@mfdnes.cz
Foto popis| Adoptovali ji Irene Awuor z Keni je dívka, která žila u svého strýce. Její rodiče totiž dostihla
choroba AIDS.
Foto autor| Foto: archiv
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - karlovarský kraj
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Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka
My tady hovoříme o možnostech a formách pomoci dětem v afrických zemích. Kromě aktivit UNICEFU
existuje samozřejmě řada jiných organizací, které se snaží dlouhodobě pomáhat a jednou z těch českých
je také Humanistické centrum, které rozjíždělo projekt adopce na dálku. My bychom teď měli na
telefonu mít Danu Feminovou, takže vás poprosím, abyste si stejně jako já vzali sluchátka. Tak, slyšíme
se? Dobrý večer.
Dana FEMINOVÁ, Humanistické centrum
Dobrý den.
Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka
Mnohokrát děkuji, Dano, i vám, že jste si udělala čas na náš pořad. Vy jste měla možnost teď nás
poslouchat. Chcete nějakým způsobem doplnit to, co jsme říkali a osvětlit třeba, proč před časem

Humanistické centrum s projektem adopce na dálku zaměřené v tomto případě tedy na Afriku, africké
země, i když vím, že ten projekt má i další zacílení, vznikal?
Dana FEMINOVÁ, Humanistické centrum
No, tak určitě bych souhlasila s tím, že to, co bylo tam řečeno v tom rozhovoru, že samozřejmě vzdělání
vnímáme pro ty děti jako něco velmi důležitýho. Protože to právě umožní ten jejich vývoj a jejich život
potom změnit v okamžiku, kdy už jsou dospělí a mají šanci s tím vzděláním sehnat práci a vlastně se
dostat z tý situace chudoby, kam se narodili, takže my vlastně se snažíme dělat ten projekt adopce
afrických dětí na dálku právě proto, abysme podpořili ty děti, který přicházejí z velmi chudých podmínek a
žijou ve velmi chudých podmínkách buďto na vesnicích nebo ve slamech, ve městech, v chudinských
čtvrtích. A vlastně se snažíme jim zprostředkovat tu možnost chodit do kvalitní školy a získat vzdělání.
Ideálně nejenom základní, ale i střední školu a potom samozřejmě nějaké odborné, aby měli právě šanci
sehnat zaměstnání a vlastně dostat se z té chudoby, kde se narodili. Takže to je vlastně cílem toho
projektu, který jsme začali v roce 2002 právě proto, že jsme si taky uvědomili, že vlastně to vzdělání je pro
ty děti klíčový, aby měly možnost změnit kvalitu svýho života.
Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka
Jaký měl průběh, paní Feminová, ten projekt od roku 2002 z hlediska zájmu Čechů o to, podporovat
nějaké dítě na dálku? Umožnit mu školní vzdělání. Víme, že dnes máte možnost díky štědrosti lidí
podporovat více než 6 tisíc dětí, což je, myslím, opravdu velké číslo na to, jak jsme malá země. Ale jaký
byl ten průběh? Co bylo nejsložitější, jak vlastně jste vysvětlovali za jak poměrně malou částku na naše
poměry je možné pomoci i dítěti v takové nějaké zemi?
Dana FEMINOVÁ, Humanistické centrum
No, tak naše zkušenost byla hlavně, že my jsme vlastně jakoby v okamžiku, kdy jsme začínali projekt
adopcí, tak to bylo 2 roky, co jsem jezdila do Afriky a vlastně se tam vytvářela síť lidí, kteří měli nějaký,
nějakým způsobem chuť změnit tu situaci, v který žijí a chápali ty, tu změnu jako něco potřebného. Takže
jsme měli vlastně už síť lidí z Keni, která, a v Guinei, kde se pracovalo a kde byl zájem něco takového
dělat. A my, když jsme to rozjížděli, tak jsme byli všichni dobrovolníci, dělali jsme to ve svém volném čase
a naše představa byla taková, že vlastně dáme 40 dětí na webové stránky a pokusíme se vlastně to rozjet
takovým způsobem, že oslovíme kamarády a známý a budeme vyprávět těm lidem a dělat takový ty akce,
že tam vyprávět o tý situaci. Takže to vzniklo takhle hodně dobrovolnicky a nadšenecky. A vlastně jsme
vůbec nedoufali, že to nabere takovýhle rozměry. A myslím si, že klíčový v tý změně tadyhle tý naší
představy bylo to, že se podařilo vlastně ve spojení s Plesem Afrika, který organizujeme každoročně, tak
jsme udělali tiskovou konferenci, pozvali jsme novináře a podařilo se, že se udělala velmi pěkná reportáž
do České televize a vlastně se to odvysílalo, tím pádem se o té možnosti adoptovat si takhle na dálku dítě
v Africe, dozvěděla velká veřejnost a v ten okamžik se nám změnil život, protože jsme všichni ve svém
volném čase a v zaměstnání zvedali telefony a odpovídali na zájem o africké děti. Takže nás to strašně
překvapilo ta vstřícnost tý český společnosti a ta ochota pomoct a takže to bylo strašně jako dojemný,
protože přicházeli lidi, který evidentně peníze vůbec neměli, byli to studenti nebo důchodci, nebyli to
jenom bohatý lidi, který opravdu si tu částku mohli dovolit zcela bezproblémově. Ale byli to i lidi, který
opravdu žádali o možnost platit tu částku měsíčně. Protože evidentně na to museli spořit, nebylo to tak, že
dali prostě 7 tisíc na rok jednorázově, nebylo to pro ně vůbec jednoduchý, takže nás to strašně mile
překvapilo od začátku, už v tom roce 2002. A myslím si, že ten zájem českých lidí pomoct a ta ochota
pomoct překvapuje do dneška a je to velmi příjemné, velmi příjemná zkušenost pro mě.
Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka
Tam ten zájem není jenom ze strany jednotlivců, pokud vím, ale objevovaly se různé kolektivy, včetně
třeba dětských, nějaké třídy, které si chtěly adoptovat takto nějaké dítě, nebo jakoby vzdáleného
spolužáka a pomoci mu. Dá se hovořit o tom, že ty adopce jsou dlouhodobé? Jde o dlouhodobější
podporování těch dětí v průměru? Jak to probíhá, jak dlouho může dítě, samozřejmě, že to je vždy závislé
na té ochotě pomoci, ale v průměru skutečně, jak dlouho může takové dítě chodit do školy?
Dana FEMINOVÁ, Humanistické centrum
Tak, my vlastně máme v programu děti především děti jakoby. které potřebujou nastoupit do předškolní
výuky, aby se naučily anglicky, protože školní docházka v Keni třeba je v angličtině. Takže to je pro ně

docela zásadní. A potom teda děti, který potřebujou do základní školy nastoupit. Takže máme v programu
děti do tří let až do těch 15, 16, kterým hledáme jako prvního adoptivního rodiče v okamžiku, kdy v tom
programu už jsou, tak potom samozřejmě to záleží hodně individuálně na každém tom adoptivním rodiči,
jak dlouho chce to dítě podporovat. Ale máme zkušenost, že vzhledem k tomu, že to je program, který
právě umožňuje velmi úzký kontakt a vlastně ty adoptivní rodiče tady z České republiky píšou, dostávají
třikrát do roka dopisy, vysvědčení, fotku dítěte a vlastně mají možnost posílat kdykoliv dopis, anebo i
nějaký malý dárek tomu dítěti přes poštu. Takže je tam velmi úzký vztah a ty lidi, vlastně nejde jenom o
finanční pomoc, ale jde i vyloženě o sblížení, o zjištění toho, jak funguje celá ta kultura, jaká je ta realita
na druhý straně pro obě dvě strany vlastně. Takže většinou máme zkušenost, že se ty adoptivní rodiče,
když se nestane něco, že třeba přijdou o zaměstnání, nemůžou už dál platit, tak se snaží to dítě udržet co
nejdéle to jde a co nejdéle vlastně to dítě to potřebuje. Protože samozřejmě ne všechny děti jsou na tom
stejně. Někdo skončí základní školu a střední školu už vlastně nemá možnost, protože neměl takové
výsledky, pak přechází třeba do nějakého učňovského oboru. A aspoň se vyučí nějaké řemeslo, anebo
jsou i děti, které pokračují, máme dneska děti už i na univerzitách a ty adoptivní rodiče se snaží vlastně
jim pomoct i na té univerzitě. Takže je to potom hodně individuální. Každopádně v podmínkách toho
programu je, že se snažíme adoptivní rodiče shánět alespoň, aby jako zajistili jeden, jeden školní rok tomu
dítěti. Takže to není nic jako povinného to dělat dlouhodobě, ale ta zkušenost je, že se snaží to lidi, a že to
funguje dlouhodobě, no. A ty školy, jak jste zmínila, tak to je taková jako další rozměr toho programu, že si
myslíme, že to je strašně zajímavý a máme strašně dobrý zkušenosti, dělají to celé třídy nebo dokonce
celé školy a ty děti opravdu jako je tam, naváže se vlastně taková spolupráce i s tou školou toho dítěte a
vyměňují si dopisy a vlastně malujou si, vyrábějí školní pomůcky pro ty děti v Africe ta škola tady. A my
tam jezdíme dělat přednášky a promítáme videa, vyměňujeme si prostě zkušenosti. A když máme
možnost pozvat i nějakého koordinátora toho projektu tady z Keni, tak jezdí po školách a vlastně vypráví
ty zážitky přímo dětem, takže z toho máme velmi dobrý zkušenosti.
Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka
Když odhlédneme od projektu adopce na dálku a vůbec od ochoty českých občanů pomáhat potřebným
lidem v jiných zemích, tak jaká je podle vás ta ochota Evropy, nejenom v rámci individuálního dárcovství,
nebo třeba humanitárních organizací, ale i té institucionální podpory těch institucí, kterých by se to mělo
týkat? Soustředěnost tedy na tyto země.
Dana FEMINOVÁ, Humanistické centrum
No, tak já si myslím, že samozřejmě jedna věc je ta ochota lidí pomáhat a taková ta solidarita, kterou
podle mě opravdu jako žijeme v zemi, kde tohleto nechybí. A myslím si, že obecně to platí i pro Evropu,
že jsou lidi ochotný pomoci, ale samozřejmě tohle individuální dárcovství a vůbec, myslím, humanitární
pomoc je velmi limitovaná a určitě nevyřeší situaci afrického kontinentu a celé té situace jako ekonomické,
situace ve světě. A toho ekonomického násilí. Takže upřímně řečeno, mám pocit, že to je jenom taková
pomoc, která nevyřeší nikdy tu situaci, což samozřejmě neznamená, že to je málo důležitý, ale rozhodně
by to mělo být úplně nastavený jinak a myslím si, že v tomto, v této oblasti evropské instituce a Evropa
jako taková, anebo vůbec ten civilizovaný bohatý svět by se měl začít chovat úplně jinak. A to zatím tam já
úplně nevidím, že by to byla, a všechny ty nastavení milionových cílů a vlastně ty procenta, které se dávají
do rozvojové pomoci a pořád se tam rozvojové spolupráce, humanitární pomoci, tak se tu pořád vlastně
nějakým způsobem snižuje, nebo se nedodržují ty kvóty, který byly stanovený. A určitě jakoby tam je
potřeba zamyslet se nad tím, jak ten svět má pokračovat dál. Pro mě je to velký téma a myslím si, že
ekonomický násilí je právě spojený s celým nastavením ekonomickýho systému a tý společnosti jako
takový. A to skutečný řešení situace v Africe a vůbec situaci v chudobě a všech problémů, který se tohoto
světa týkají nejvíc, tak by bylo v opravdové změně celého systému tak, jak je společnost nastavená. A to
je samozřejmě něco, co by musely udělat nejenom velké evropské instituce, ale museli bysme nějakým
způsobem se posunout v uvažování a ve vědomí toho, jakým způsobem chceme dál žít na týhle planetě.
Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka
Říká Dana Feminová z Humanistického centra. Mnohokrát děkuji, pěkný večer.
Dana FEMINOVÁ, Humanistické centrum
Já moc děkuju, na shledanou.

Vyšší odborná škola a Střední škola, s. r. o.
Pražská tř. 1813/3, 370 04 České Budějovice
22.6.2010

Svou návštěvou a zajímavou besedou naši školu poctil afričan Christopher Abuor Martin s autorkou
projektu KIBERA KIDS FOR PEACE, paní Alenou Polaneckou. Tento projekt, který vznikl na základě
spolupráce Humanistického centra Narovinu a iniciativy Amani Kibera, která působí v nairobském slumu
Kibera, největším slumu v Keni má za cíl spojit volnočasové aktivity mládeže s výchovou k aktivnímu
nenásilí, podporou vztahu k životnímu prostředí, rozvojem vzdělání a posílením aktivní účasti na
rozhodování v konkrétní komunitě. Fotografie spojené s tímto projektem si můžete prohlédnout a objednat
na www.kiberakids4peace.org
Prezentaci o projektu můžete shlédnout v youtube po zadání Amani Kibera
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Zažila vaše společnost něco významného?
Podělte se o to na lide@e15.cz
Foto popis| ?Impact Day. Zaměstnanci společnosti Deloitte v České republice se opět zapojili do globální
firemní akce Impact Day, při které se jeden pracovní den věnovali charitativní činnosti. Pomáhali zútulnit
prostředí dětem z Dětského domova v Dobřichovicích, seniorům z domova Sue Ryder, hendikepovaným
dětem z mateřské a základní školy na Kociánce v Brně, dětem z dětského stacionáře v Ostravě (na
snímku) a organizaci Humanisti narovinu podporující lidská práva
Foto autor| Foto deloitte advisory

Afrika pokročila nejen v boji proti AIDS
23.9.2010

Haló noviny
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Roman JANOUCH, čtk

NEW YORK - Životní úroveň ve většině afrických zemí zůstává stále hluboko pod průměrem, kontinent ale
za posledních 10 let učinil nemalý pokrok v několika oblastech, včetně lepší reprezentace žen v politice
nebo boje proti AIDS.
Vyplývá to ze zprávy Programu OSN pro rozvoj (UNDP), podle které se ale Africe i přes dílčí
úspěchy zřejmě nepodaří splnit tzv. rozvojové cíle tisíciletí určené Spojenými národy.
Podle zprávy UNDP chodilo v roce 2008 do základních škol údajně až 76 % afrických dětí oproti
58 % v roce 1999. Počet lidí, kteří měli přístup k pitné vodě, ve stejném období stoupl ze 49 % na 60.
Problémem ale nadále zůstává například špatná zdravotní péče a vysoká úmrtnost dětí a matek
při porodu. »Většina afrických zemí učinila
pokrok i navzdory humanitárním, energetickým, finančním a ekonomickým
krizím,« píše se ve správě UNDP, podle které za úspěchy stojí zejména prosazení některých
reforem a stabilnější politické vedení. Přesto je podle UNDP nepravděpodobné, že by se Africe podařilo
splnit všechny vytyčené cíle. Což je vcelku logické - ono ani nešlo o to, aby se cíle podařilo splnit Africe,
ale spíš vyspělým západním zemím, které se předsevzaly černý kontinent podporovat více, než nakolik se
to v praxi zrealizovalo. A co se týče uspokojivějších výsledků, resp. pokroku ohledně vzdělávání, je to také
spíš zásluha charit a misijních organizací (viz např. programy adopce na dálku, u nás nejznámější africké
projekty tohoto druhu organizuje Humanistické hnutí), než politiků reprezentujících tzv. civilizované
velmoci...!
Osm tzv. rozvojových cílů tisíciletí bylo formulováno na miléniovém summitu OSN v roce 2000,
kde bylo mj. stanoveno, že do roku 2015 je třeba snížit počet chudých obyvatel na polovinu, zajistit
základní vzdělání pro všechny děti a výrazně snížit úmrtnost dětí a rodících matek. Dalšími úkoly jsou
zastavení a zvrácení šíření HIV/AIDS (i tady prý podle včerejšího prohlášení došlo k výraznému pokroku)
a také snížení o polovinu počtu lidí bez přístupu k čisté vodě.

ROMANO VODORI Září 2010

Ať neví pravice, co dělá levice
23.9.2010
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Eva Soukupová

Tohle říkávala moje babička a myslela tím, že , pokud údělám dobrý skutek, nemusím to ukazovat
veřejně. Poslední dobou se množí různé žádosti písmené, na ulici i v metru se prodírají výběrčí darů atd.
Myslím, že vždycky jsem se snažila přispět trpícím bližbním. Ale, kdo to je?
Tohle říkávala moje babička a myslela tím, že , pokud údělám dobrý skutek, nemusím to ukazovat
veřejně. Poslední dobou se množí různé žádosti písmené, na ulici i v metru se prodírají výběrčí darů atd.
Myslím, že vždycky jsem se snažila přispět trpícím bližbním. Ale, kdo to je?
Od nepaměti jsme jezdili s dětmi dávat věci, které byly dost dobré a hračky do Kojeneckého ústavu“
sousedům“. Nedřív já sama,pak s nimi, mělo to i výchovný podtext. Děti viděly, že nemá každý všechno
a oni vidí tátu občas( po rozvodu) a jiné děti nemají ani mámu.
Každoročně jsem dávala na sbírku na misie v Lotyšsku- nová škola provozovaná Charitou, na Dětské
vesničky a něco na dárkový strom, na slepé děti- pastelka, na srdíčka atd, protože medicína je tady ve
státě taková něchtěná chudá příbuzná. Chodí mi také krásná přání UMUN a dělají na objednávku hezké
vánoční krabičky.Potěšili jsme několik příbuzných krabičkou s cukrovím(to už nedodávají, peče si každý
sám).
Jinak asi 3 roky mám adoptivní dceru na dálku Beatricii. Původně mě k adopci na dálku vedla sobecká
výchovná touha ukázat těm mým pubertálním holátkům, že jiné dítě, pokud dostane šanci, se nad školou
neošklíbá a radostně se učí. No, člověk míní, pán Bůh mění.
Vybrala jsem děvče( holky to mají v životě těžké všude i v Africe) věkem kolem mých dětí. Lucie i Petr
asistovali při užším výběru. Beatrice- Bety má 2 starší bratry, od malička je po příbuzných, mamka jí
zemřela , když jí bylo 5, táta ve 3 letech a teta , u které byla před 3 lety taky. Teď žije v rodině jiné tety, co
má vlastní 4 děti, několik vnoučat a 3 sirotky doma. Je to taková nepříbuzná teta- kamarádka rodiny.
Adopce na dálku na mě měla jednoznačně blahodírný vliv. Přišel první dopis a vysvědčení. Jako mnoho
věcí v mém životě, trochu se ten výchovný efekt zvrhl… Petr a Lucka byli zvědaví a dost si to užili ! Stálo
tam „ máš na víc, výsledky průměrné, měla bys zabrat“. Hlavně syn se smál, něco obdobného měl ze
školy taky.
Výchovný efekt na děti se fakt nepovedl. Nebrala jsem to jako debalk. Adopce na dálku naučila hodně
věcí mě. Víc se raduju z dětí ( všech) a méně kritizuju. Chápu, že Bety dorazí domů a má fůru povinností
a její „ jen průměrné“ výsledky jsou dost dobré a těžce odpracované.
No, tak jsem si s Bety začala víc psát. Děti z adpoce na dálku „ musí“ odeslat na konci tříměsíčního
semstru dopis sponzorovi a taky pošlou jejich fotku a vysvědčení a ev. zdravotní zprávu( pokud rodič
platí zdravotní pojištění). Nechci se holedbat, ale Beatricie mě píše 2-3 dopisy a kromě ujištění, že „
všechny dárky se hodí“ mě oslovuje „ mami“. To poslední je ta nejlepší odměna. Nechci se jí nutit do
rodiny Psala jsem, že jsem taková máma na dálku a píšu dost často- 1x za měsíc a posílám nějaké dárky
typu knížka v angličtině, triko, korále, nějaká malá kosmetika ( Bety bylo 18), halenka atd. Moc mě
potěšilo, že na focení si triko a korále vzala . Taky mě potešilo, že na několika posledních fotkách se
směje.
Píšu jí většinou, co děláme my tady- Petr, Lucka a já, co je v práci a taky nějaké pohádky. Netuším , ale
asi mají v Africe jiné. Pěkně se procvičím v angličtině. Obě děti jí taky občas něco napíšou. Minule ale
psal Petr“ to je těžký psát novinky, když máma píše dopis na 4 stránky a všechno popisuje“.
Občas pořádá naše organizace besedu s promítáním. Moc se mi tam líbí. Adioptivní rodiče si na nic
nehrají, kdo je bohatší a kdo se obléká víc in. V džínách a triku jsem tam v pohodě. Ptala jsem se, dost
ráda bych do Keni jela a Bety viděla. Budu-li mít práci, snad by to šlo příští léto o dovolené, mohla bych
pomoct jako doktorka v „ medical kempu“, kde dělají něco jako preventivní prohlídky a třeba bydlet chvíli
v nemocnici. Spacák a karimatku mám, stačí mi málo. Viděla bych Bety a splnila jí tak přání „nemít mě
jen na fotkách“.
Tak mi držte palce
Iva
Text nebyl redakcí upraven.
Palce držíme :)
Co si myslíte o charitě?
redakce@zena-in.cz
URL| http://zena-in.cz/clanek/at-nevi-pravice-co-dela-levice/kategorie/spolecnost

Vyšší odborná škola a Střední škola, s. r. o.
Pražská tř. 1813/3, 370 04 České Budějovice
11. listopadu 2010 měli žáci naší střední školy skvělou příležitost nejen dozvědět se spoustu informací o
životě v Keni, ale i zdokonalit se v anglickém jazyce. Navštívily nás pracovnice centra Narovinu p. Lenka
Rosková a p. Veronika Šimečková s vzácným hostem z Afriky - Alicí Kawulani, která žije v Nairobi a
pracuje jako koordinátorka adopcí. Beseda s příhodným názvem Jak se žije v Africe byla velice poutavá a
zajímavá, i když řadu našich žáků šokovalo např. vyprávění o ženské obřízce nebo dětech ulice, stejně
jako fotografie života ve slumu. Téměř dvouhodinová beseda měla pokračování pro žáky čtvrtého ročníku
gymnázia v rámci předmětu Planetární problémy. V malém třídním kolektivu se žáci odvážili více využít
své jazykové schopnosti i zeptat se na spoustu podrobností ze života v Keni.
Věříme, že Alici se u nás líbilo. Děkujeme také paní Lence Roskové za realizaci celé akce a těšíme se na
další spolupráci.

Adopce umožnila africké dívce chodit do školy
13.11.2010

Sokolovský deník

str. 2 Sokolovsko

MILAN HLOUŠEK

Sokolov/Siaya – „Pro nás je to pár korun, pro druhého zase šance na lepší budoucnost.“ To si před dvěma
lety řekl kolektiv Sokolovského deníku a zapojil se do adopce afrických dětí na dálku přes občanské
sdružení Centrum Narovinu. Dnes s radostí sleduje, jak se společné rozhodnutí vyplatilo. Díky vybraným
penězům totiž může dnes již sedmiletá Lucy Achieng z africké Keni chodit pravidelně do školy, což pro ni
znamená naději na lepší život. O tom, že se jí ve výuce daří, svědčí dopis od její sestry, který nedávno do
redakce dorazil.
„Lucy si ve škole vede dobře a její nejoblíbenější předmět je matematika. Daří se jí i v ostatních
předmětech. Také ráda čte pohádkové knížky. Je to moc šťastná dívka,“ napsala sestra adoptované Lucy.
Ta dochází do školy Saint Ann Yuemba Centre v okrese Siaya. Na placení školného však rodina nemá
bohužel dostatek peněz. Živí je akorát zemědělství. „Počasí se u nás teď změnilo. Je hodně horko a velmi
málo prší. Přešli jsme k zavlažování, ale i tak se modlíme k Bohu, abychom měli více deště. Nyní sklízíme
naši úrodu, kukuřici a fazole. Musím pochválit Lucy, která mi ráda pomáhá s domácími pracemi,“
pokračovala v dopise sestra.
Keňské děti v září zahájily třetí školní období roku 2010, které je zároveň posledním v jejich
školním roce. Pro některé z nich se jedná i o poslední období na základní či střední škole.
A co vedlo redakci k adopci africké dívky? „Jako učitelka samozřejmě podporuji jakékoli snahy o
vzdělávání. A pokud se děti v Africe chtějí učit a nemají na to peníze, ráda budu jednou z těch, kdo jim
aspoň trochu pomůže. Také jako ženě mi nemůže být lhostejný osud dětí, které se nemají dobře a žijí v
tak rozdílných podmínkách. Zaslat pár korun měsíčně je to nejmenší, co může udělat skoro každý,“
prohlásila korektorka Deníku Lucie Žippaiová.
„Když projekt vede humanitární organizace, tak věřím tomu, že se peníze dostanou na to správné
místo a pomůžou. O adopci na dálku jsem uvažovala již dříve, ale sama si ji nemohu z finančních
důvodů dovolit. Proto jsem uvítala možnost přispívat společně v rámci podniku,“ řekla kolegyně z redakce
Jana Třísková.
Cílem projektu je pomoci dětem, které se nacházejí v podmínkách úplné chudoby, a
zprostředkovat jim přístup ke vzdělání.
Foto popis| ADOPCE NA DÁLKU. Sedmiletá školačka Lucy Achieng.
Foto autor| Repro SD
Region| Západní Čechy

Adopce na dálku umožnila africké dívce chodit do školy
16.11.2010

Týdeník Sokolovska

str. 14 Týdeník Sokolovska

MILAN HLOUŠEK

Sokolov/Siaya - „Pro nás je to pár korun, pro druhého zase šance na lepší budoucnost.“ To si před dvěma
lety řekl kolektiv Sokolovského deníku a zapojil se do adopce afrických dětí na dálku přes občanské
sdružení Centrum Narovinu. Dnes s radostí sleduje, jak se společné rozhodnutí vyplatilo. Díky vybraným
penězům totiž může dnes již sedmiletá Lucy Achieng z africké Keni chodit pravidelně do školy, což pro ni
znamená naději na lepší život. O tom, že se jí ve výuce daří, svědčí dopis od její sestry, který nedávno do
redakce dorazil.
„Lucy si ve škole vede dobře a její nejoblíbenější předmět je matematika. Daří se jí i v ostatních
předmětech. Také ráda čte pohádkové knížky. Je to moc šťastná dívka,“ napsala sestra adoptované Lucy.
Ta dochází do školy Saint Ann Yuemba Centre v okrese Siaya. Na placení školného však rodina nemá
bohužel dostatek peněz. Živí je akorát zemědělství. „Počasí se u nás teď změnilo. Je hodně horko a velmi
málo prší. Přešli jsme k zavlažování, ale i tak se modlíme k Bohu, abychom měli více deště. Nyní sklízíme
naši úrodu, kukuřici a fazole. Musím pochválit Lucy, která mi ráda pomáhá s domácími pracemi,“
pokračovala v dopise sestra.
Keňské děti v září zahájily třetí školní období roku 2010, které je zároveň posledním v jejich
školním roce. Pro některé z nich se jedná i o poslední období na základní či střední škole.
A co vedlo redakci k adopci africké dívky? „Jako učitelka samozřejmě podporuji jakékoli snahy o
vzdělávání. A pokud se děti v Africe chtějí učit a nemají na to peníze, ráda budu jednou z těch, kdo jim
aspoň trochu pomůže. Také jako ženě mi nemůže být lhostejný osud dětí, které se nemají dobře a žijí v
tak rozdílných podmínkách. Zaslat pár korun měsíčně je to nejmenší, co může udělat skoro každý,“
prohlásila korektorka Deníku Lucie Žippaiová.
„Když projekt vede humanitární organizace, tak věřím tomu, že se peníze dostanou na to správné
místo a pomůžou. O adopci na dálku jsem uvažovala již dříve, ale sama si ji nemohu z finančních
důvodů dovolit. Proto jsem uvítala možnost přispívat společně v rámci podniku,“ řekla kolegyně z redakce
Jana Třísková.
Cílem projektu je pomoci dětem, které se nacházejí v podmínkách úplné chudoby, a
zprostředkovat jim přístup ke vzdělání.
Foto popis| ADOPCE NA DÁLKU. Sedmiletá školačka Lucy Achieng.
Foto autor| Repro SD
Region| Zapadní Čechy

Partnerství krnovské a keňské školy pomáhá dívce
29.11.2010

Bruntálský a krnovský deník

str. 8 U nás doma

MARTINA KŘEMENOVÁ VERONIKA BRAŽOTIKOSOVÁ

V loňském školním roce uspořádaly paní učitelky přednášku na téma „Afrika nevšedníma očima“. Žáci z
nižšího stupně se seznámili se životem dětí v Africe a pak si zkusili vyrobit hračky z opotřebovaných obalů
a krabic. Starší žáci se seznámili s vážnějšími problémy v Africe, jako je AIDS a další.
Po této přednášce jsme se rozhodli dětem v Africe nějak pomoci. Nejdříve jsme uspořádali sbírku
starých hraček, které byly následně odeslány do Afriky.
Poté jsme uzavřeli partnerství s keňskou školou. Tato spolupráce byla navázána prostřednictvím
Humanistického centra Narovinu a spočívala ve výrobě školních pomůcek, které by mohli žáci v Keni
použít. Na výrobě se opět podíleli žáci naší školy. Pomůcky byly následně odeslány do Humanistického
centra, které zajistí jejich doručení do Keni. Ve výrobě pomůcek budeme i nadále pokračovat.
Dále jsme se v rámci projektu „Afrika nevšedníma očima“ rozhodli adoptovat africkou dívku
Snaidu Mammy, která žije v Keni ve velmi chudém prostředí. Snažíme se zajistit potřebné peníze, ze
kterých se dítěti platí školné, uniforma, psací potřeby a různé školní pomůcky. Chtěli bychom společně
pomoci dítěti, jemuž věnujeme minimum času a přitom obrovské šance do dalšího života. V letošním
školním roce projekt “ Afrika nevšedníma očima “ odstartoval přednáškou s koordinátorkou naší
adoptované dívky Ilonou Musílkovou 8. listopadu 2010. Ta si pro nás připravila velmi milé a netradiční
překvapení, když s sebou přivezla koordinátorku Alici Kuvalani přímo z keňského Nairobi.

Žáci ze 7. B a 8. B třídy se dozvěděli spoustu zajímavých informací z prostředí, kde Snaida žije a
školy, kterou navštěvuje.
Snaida Mummy je čtrnáctiletá dívka z Nairobi, kterou si naše škola v loňském roce adoptovala a
na její vzdělání byla v březnu zaslána finanční částka 7 200 Kč, získaná sbírkou mezi učiteli a
zaměstnanci školy.
Do získání finančních zdrojů na další platbu jsme zapojili žáky zhotovováním různých výrobků a
jejich prodejem na Krnovském jarmarku nebo sběrem starého papíru.
Foto popis| AFRIKA NEVŠEDNÍMA OČIMA je projekt, který přivedl do Krnova Alici Kuvalani přímo z
keňského Nairobi. Vyprávěla žákům, jak se žije jejich vrstevníkům v Africe.
Foto autor| Foto: Archiv školy

Region| Severní Morava

V 11. ZŠ adoptovali chlapce z Afriky
9.12.2010

Plzeňský deník

str. 11 U nás doma

Žáci a učitelé 11. ZŠ v Plzni na Borech se od začátku letošního školního roku stali „adoptivními rodiči“
Wicliffa Kavasundu z Keni.
Adopci zorganizovala učitelka přírodopisu Mgr. Zdeňka Hošková ve spolupráci se školním
parlamentem. Na výběru vhodného dítěte se formou ankety podíleli všichni žáci školy. Každoročně
přispějeme chlapci částkou 7 200 Kč na školné, učebnice a školní pomůcky. Jeho rodina je v nelehké
životní situaci. Wicliff má ještě tři sourozence, otec je bez práce a všichni žijí jen z matčina příjmu. Většina
učitelů s touto akcí nadšeně souhlasila, jen někteří měli obavy, že se peníze nedostanou určenému
adresátovi. Adopci zajišťuje Humanistické hnutí Narovinu a to garantuje, že vždy po ukončení
tříměsíčního vyučovacího období škola vystaví vysvědčení, které adoptivní rodič dostane s dopisem a
fotografií od dítěte.
Potřebné finanční prostředky děti získají sběrem starého papíru. Celá akce má dvojí smysl.
Jednak naučit děti recyklací odpadů chránit životní prostředí, ale především jim umožnit hezký pocit z
toho, že někomu svým snažením pomohly a usnadnily život.
Učitelé o všem informovali rodiče v září na třídních aktivech a mnoho rodin se do třídění odpadu
zapojilo.
Sběr probíhá formou soutěže. Po každé sběrové akci získá nejúspěšnější třídní kolektiv putovní
pohár plný sladkých dobrot. A na konci školního roku si vítězná třída bude moci naplánovat den podle
svých představ.
Zapojili se i učitelé, mezi 25 třídami zatím zaujímají pěkné 7.místo.
Každou středu ráno před vyučováním vybírá, váží a zapisuje kilogramy starého papíru učitel
tělocviku Mgr. Tomáš Levý. A v hlavních sběrových dnech často přijíždějí rodiče s auty naplněnými balíky
papíru.
V hodinách občanské výchovy se naši žáci seznamují s životem v chudých afrických rodinách, a s
problémy, se kterými se musejí potýkat. Při hodině angličtiny napsali dopis a těší se na odpověď z Afriky.
Poznání, že vzdělání a bezplatná školní docházka není všude samozřejmostí, je pro ně určitě v
současné době důležité.
Foto popis|
O autorovi| Za 11. ZŠ Plzeň Mgr. Alena Vozáková
Region| Západní Čechy
Publikováno| Plzeňský deník; U nás doma; 11
Publikováno| Plzeňský deník - Plzeň-jih, sever; U nás doma; 11
ID| 0e54d10a-60a3-4c6c-bd4f-790641af53b2
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Děti mají kamaráda v Keni

Prachatický deník

str. 8 Prachaticko - u nás doma

Volarská základní škola pořádala minulý týden vánoční trhy pro adopci s mottem Den pro Afriku.
V budově základní školy ve Volarech se tak odpoledne rozprostřely stánky, prodejní místa a
místečka a začalo se prodávat. Žáci připravili krásné výrobky s adventní tématikou od perníčků přes
figurky z různých materiálů po adventní věnce či svícny.
O vystavené zboží byl nebývalý zájem, a tak žáci podpořili Petra Odhiamba Kidasiho a z Mbity v
Keni a Jeřába popelavého ze ZOO Ohrada nedaleko Hluboké nad Vltavou.
Celý projekt adopce na dálku mána starosti zástupce ředitele volarské školy Lumír Vozábal.
„Tuto akci pořádáme již poněkolikáté, ale dnes je to poprvé mimo rodičovské schůzky, a tak jsme
zvědavi, kolik lidí přijde. Vánoční trhy jsou voleny proto, že v tento den můžeme vybrat hodně příspěvků,
které potom rozdělíme pro Petra i jeřába,“ vysvětlil Lumír Vozábal.
Do projektu samotného se volarská škola zapojila už před lety. „Od roku 2007 podporujeme Petra
a v roce 2008 jsme přidali podporu zmíněného Jeřába popelavého. Petr z našich příspěvků studuje a do
konce si z nich koupil i jízdní kolo, z čehož máme velkou radost. Platíme mu i zdravotní pojištění a co je
důležité, máme o něm dobrý přehled. Dnes jsme pro školu objednali i kalendáře od humanistického
centra Narovinu, to je jedna z organizací u nás, která se projektem adopce Afrických dětí zabývá.
Dostane ho každá třída a jsou v něm fotografie afrických školáků, kteří jsou adoptováni u nás,“ doplnil
Lumír Vozábal.
Trh se podařil a zájemců z řad rodičů, babiček a dědečků, příbuzných i kamarádů a rovněž těch, kteří
nezapomněli na svoji Alma Mater bylo hodně. Mnozí si koupili pěkný dárek, nebo ochutnali dobrý koláč či
vynikající perníček. K poslechu zahrálo zajímavé kvarteto, kdy tři trubače doprovodila na housle učitelka
Štěpánka Andraschková. Největší obdiv sklidila krásná perníková chaloupka, ale nejdůležitější bylo, že
koupí jakéhokoliv výrobku jsme podpořili Petra z Keni i Jeřába Popelavého v ZOO Ohrada Hluboká nad
Vltavou.
Foto popis|
O autorovi| LADISLAV BERAN Volary
Region| Jižní Čechy

Školáci z Dvořákova okruhu myslí na vrstevníky z Afriky
29.12.2010

Bruntálský a krnovský deník
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FIDEL KUBA

Krnovská škola na Dvořákově okruhu uzavřela partnerství se školou v Keni, adoptovala dívku z Nairobi a
pořádá přednášky o Africe. Krnovští školáci se zapojují do různých sbírek na pomoc Africe.
Krnov - Vše začalo v loňském školním roce první přednáškou Afrika nevšedníma očima. „Žáci z nižšího
stupně se seznámili s běžným životem dětí v Africe a starší žáci se zajímali také o vážné problémy v
afrických zemích, jako je například AIDS. Po této přednášce jsme se rozhodli dětem v Africe nějak
pomoci. Nejdříve jsme uspořádali sbírku starých hraček, které byly následně odeslány do Afriky. Poté
jsme uzavřeli partnerství s keňskou školou,“ vzpomínala učitelka Veronika Bražotikosová, jak se téma
Afrika dostalo ke krnovským dětem.
Škola navázala spolupráci s Humanistickým centrem Narovinu, které organizuje pomoc Africe
například sháněním školních pomůcek, které by mohli žáci v Keni použít. „Na výrobě pomůcek se podíleli
žáci naší školy, a také jsme se v rámci projektu Afrika nevšedníma očima rozhodli adoptovat africkou
dívku Snaidu Mammy, která žije v Keni ve velmi chudém prostředí. Snažíme se jí zajistit potřebné peníze,
ze kterých se platí školné, uniforma, psací potřeby a různé školní pomůcky. Chtěli bychom společnými
silami tomuto dítěti zlepšit vyhlídky do dalšího života,“ dodala Veronika Bražotikosová.
Krnov v listopadu osobně navštívila koordinátorka Ilona Musílková, která má na starost pomoc
této adoptované dívce. „Ta si pro nás připravila velmi milé překvapení, když s sebou přivezla také
koordinátorku za africkou stranu, paní Alici Kuvalani přímo z keňského Nairobi. Žáci ze 7. B a 8. B třídy se
dozvěděli spoustu zajímavých informací z prostředí, kde čtrnáctiletá Snaida Mammy žije a také jak
funguje škola, kterou navštěvuje. Na její vzdělání byla v březnu zaslána finanční částka 7 200 Kč získaná

sbírkou mezi učiteli a zaměstnanci školy,“ dodala Veronika Bražotikosová. Na pomoc africké dívce
věnovali žáci výtěžek z prodeje svých výrobků v rámci Krnovského jarmarku.
Darujte svou starou autolékárničku
O pomoc Africe se zajímá také školní parlament, který působí na Dvořákově okruhu. Iniciativní parlament
zorganizoval sbírku autolékárniček, které se vzhledem k novelizaci vyhlášky staly pro řidiče nepotřebné.
Hlavním organizátorem sbírky autolékárniček je základní škola z Lipníka nad Bečvou a mezinárodní
humanitární organizace ADRA. „O akci se školní parlament dozvěděl od pana Tomáše Sedláka, který nás
oslovil a požádal o spolupráci,“ uvedla koordinátorka školního parlamentu Martina Kopecká.
Krnovské děti předaly letáčky s informacemi o sbírce svým rodičům a čekaly, jestli se u nich doma stará
autolékárnička najde.
„Rozhodnutí o darování nepotřebné autolékárničky děti už samozřejmě nechávají na dospělých s
vědomím, že pro sbírku udělali vše. Ví, že je správné pomáhat lidem v Africe, protože většina Afričanů
nemá dostatek peněz ani na základní lékařské vybavení či ošetření. Sbírka umožní lékařům z nadace
Adra ošetřovat zraněné a nemocné zdarma. Staré autolékárničky sbíráme do konce ledna. V polovině
prosince jsme měli patnáct kusů, tak doufáme, že jich ještě pár přibude,“ dodala koordinátorka školního
parlamentu Martina Kopecká.
Obsah autolékárniček bude použit v ambulanci humanitární organizace Adra v africkém městě
Itibo. Z obsahu autolékárničky Adra využije pouze obvazy, obvazy s polštářky, trojcípý šátek, náplast na
cívce, náplast s polštářkem, chirurgické rukavice v obalu a izotermickou fólii. Není tedy potřeba
odevzdávat celé autolékárničky, stačí z jejich obsahu jen výše uvedený zdravotnický materiál. Pokud se
chce také veřejnost zapojit do sbírky, kterou vyhlásil školní parlament ZŠ Dvořákův okruh, mohou
kontaktovat Martinu Kopeckou na telefonu 554 612 676 nebo emailem: kopecka@zs1krnov.cz.
Foto popis| ADOPTOVANÁ DÍVKA Snaida Mammy. V rámci projektu Afrika nevšedníma očima
adoptovala Základní škola na Dvořákově okruhu čtrnáctiletou dívku z Keni.
Foto autor| Foto: Archiv školy
Foto popis| Z NAIROBI přijela do Krnova Alice Kuvalani, aby dětem na Základní škole Dvořákův okruh
vyprávěla o životě jejich vrstevníků v Keni. Krnovští školáci se samozřejmě nejvíc vyptávali na
čtrnáctiletou dívku Snaidu Mammy, kterou krnovská škola adoptovala. V současnosti na škole probíhá
sbírka vyřazených autolékárniček a zdravotnického materiálu pro ambulanci humanitární organizace Adra,
která působí ve městě Itibo.
Foto autor| Foto: Veronika Bražotikosová
Region| Severní Morava
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