
Rusinga Island je malý ostrůvek na Viktoriině jezeře v západní části 
Keni, kde žije asi 22 tisíc obyvatel, z nichž téměř polovinu tvoří děti do 15 let. Je to 
velmi chudá oblast, kde se většina lidí živí pouze drobným zemědělstvím a rybolovem. 
Choroby jako malárie, TBC, AIDS, břišní tyfus, parazitická onemocnění atd. jsou zde 
spolu s podvýživou, nedostatečnou zdravotní péčí a přístupem ke kvalitnímu vzdělání 
obrovským problémem.

Hlavním cílem projektu Ostrov Naděje 
je vytvořit soběstačné a  trvale udržitelné komunitní centrum, které by velmi chudým 
lidem a  dětem z  této oblasti poskytovalo přístup ke kvalitnímu vzdělání a  základní 
lékařské péči. Projekt začal v roce 2003. Dnes centrum denně navštěvuje přes 400 dětí 
a jeho součástí je sirotčinec, mateřská škola s výukovou metodou Montessori, základní 
škola, vzdělávací centrum s knihovnou a počítačovou učebnou, dílna na opracování 
mastku, zdravotní klinika, farma a dokončuje se internátní střední škola. Ostrov Naděje 
je příkladem komunitní spolupráce i výzvou k překonávání předsudků.

Jan Šibík
Jan Šibík (53) uspořádal desítky workshopů reportážní fotografie. Kromě stovek reportáží 
z ČR podnikl 250 cest do všech koutů světa. Fotografoval konec komunismu v Evropě, 
pád berlínské zdi. Byl svědkem masakrů v Sieře Leone, Libérii a Rwandě, hladomoru 
v Súdánu, Somálsku a Etiopii. Zažil následky zemětřesení v Arménii i Turecku, Tsunami 
na Srí Lance exodus iráckých Kurdů do Íránu. Zaznamenal války v Bosně, Kosovu, 
Čečensku, Afghánistánu, Iráku, JAR, Libyi, Rwandě, Libérii a Sieře Leoně. Poslední 
roky se věnuje krizi na východní Ukrajině a fotografuje současný exodus uprchlíků do 
Evropy. 
V Czech Press Photo v různých kategoriích získal 47 ocenění, 2x hlavní cenu. V roce 2004 
získal cenu ve WORLD PRESS PHOTO. Třikrát byl oceněn ve Fuji Press Photographer. 
Jan Šibík je laureátem Ceny 1. června , kterou uděluje město Plzeň za šíření myšlenek 
demokracie a obhajobu lidských práv.
V roce 2000 zorganizoval humanitární akci „Podejte ruce dětem ze Sierry Leone“, během 
které se podařilo vybrat pro postižené děti 1 100 000 korun, a o čtyři roky později – 
v roce 2005 – uspořádal humanitární akci „Chci ještě žít!“ na pomoc nemocným AIDS 
v ukrajinské Oděse. Přinesla 1 000 000 Kč.
Jan Šibík vydal dosud tři fotografické publikace: Kdyby všechny slzy světa (1997), 
Ďábel v nás (2001) a knihu Stories, která mapuje Šibíkovu práci v letech 2001 – 2006.
Kontakt: +420 602 342 968, sibik@volny.cz, www.sibik.cz

Daniela Matulová
Daniela Matulová (27) procestovala více než tři desítky zemí, opakovaně se vrací do zemí 
jihovýchodní Asie a na Kubu. Dlouhodobě se zajímá o reportážní fotografii, spolupodílí 
se na organizaci výstav a projektů fotografa Jana Šibíka. Sama však začala fotografovat 
teprve před rokem. První fotografie autorky jsou z kubánské Havany a  z  tureckého 
Istanbulu. Oba soubory reflektují každodenní život obyvatel. Celý rok zaznamenává 
současnou uprchlickou krizi, fotografovala opakovaně na makedonsko-řecké hranici 
a na ostrově Lesbos. 

Jan Šibík 
DaniELa MaTULOVÁ 
Ost rov  Nadě je
Fotografie byly pořízeny Janem Šibíkem a Danielou Matulovou v červenci 2016 na ostrově Rusinga Island v Keni.  

Výstava přibližuje každodenní život na ostrově a také v komunitním centru Ostrov Naděje.

“Centrum Narovinu vede na Rusinga Island velmi zajímavý 
a úspěšný projekt. Pracoval jsem na nejlepším projektu adopce 
v Africe, co jsem viděl”. Jan Šibík

Fotografie je možné zakoupit - výdělek podpoří děti z komunitního centra Ostrov Naděje. 
Rozměr 30 x 45 cm: 2 000 Kč. Rozměr 50 x 70 cm: 3 500 Kč. 
Kontakt pro objednání fotografií: simona.hertusova@adopceafrika.cz, mobil 608 301 270

Děkujeme:
Park Lane International School and Nessie English Preschool za zorganizování cesty Jana Šibíka do Keni
firmě Fotopixel za výrobu fotografií
Janu Šibíkovi a Daniele Matulové za krásné fotografie, které vytvořili pro Centrum Narovinu adopceafrika.cz


