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Komunitní centrum Ostrov Naděje  
na Rusinga Island v Keni

Komunitní centrum jehož součástí je 
sirotčinec pro 80 dětí, mateřská školka 

pro 100 dětí, základní škola pro 300 dětí, 
vzdělávací centrum, zdravotní klinika  
a farma. Ve výstavbě je střední škola  
pro 120 studentů a řemeslné dílny. 

Dětem se vzděláním pomáhá program 
Adopce afrických dětí  

- projekt pomoci na dálku.

Tvoje malá velká pomoc!

Výtěžek festivalu podpoří rozvoj komunitního centra Ostrov Naděje v Keni. 



Narovinu Afrika fest - 20 let Centra Narovinu 

NaroviNu afrika fest
Výstavy:  Centrum Narovinu Karibuni Kenya - Afrika nevšedníma očima,  NaZemi Supermarket SVĚT

Pátek 19.6.2015
Program pódium
13.00 Zdeněk Vřešťál / Folk

14.00 3Gentlemani / Muzikálové písně 

15.00 Miloš Vacík bubnovací workshop a TAM TAM BATUCADA

16.00 Divadlo Lampión Kladno – Pejsek a kočička 

18.00 Hlasový  workshop Hanka Říhová / Inspiraci hledám  v písních afrických, českých lidových, blues, jazzu...

19.00 Zuzka  Janiššová  / Různé žánry

20.00 Artmosphere  /  Pomezí rocku a popu s art-rockovými prvky

20.30 Beatrice Dossah (Ghana)

21.00 Vylosování benefiční narozeninové tomboly

21.30 Monika Vaverová a skupina Firelovers / fire show 

Program workshopů a besed
12 - 15 Workshopy s rozvojovou tématikou pro školy

17.00 Beseda Fair trade. Jak funguje a jaké máme zkušenosti? 

 Jiří Silný – ředitel Ekumenické akademie

 Jiří Hejkrlík - Česká zemědělská univerzita v Praze, předseda organizace Fairtrade Česko a Slovensko 

 Beatrice Dossah (Ghana) - zakladatelka organizace „Hipsters of Nature“, zpěvačka a environmentální aktivistka 

 Monica Gyan (Ghana)  - zakladatelka fairtradového družstva v západním regionu Ghany, družstvo je součástí  
 Kuapa Kokoo, což je jedno z největších družstev, která pěstují kakao.

19.00 Beseda Jaký je dopad adopce na dálku?

 Kennedy Okongo – spoluzakladatel a ředitel Centra Narovinu v Keni

 Lenka Čapková – vedoucí administrativního zajištění projektu Adopce afrických dětí Centra Narovinu

 Táňa Bednářová – zakladatelka a ředitelka společnosti Wontanara

 Josef Fukan – adoptivní rodič afrického dítěte z Guneji a odborník na rozvojovou spolupráci spolupracující s ČRA

FOR
DREAMS

Děkujeme 
za podporu
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Sobota 20.6.2015
Program pódium
13.00 Lucka Mrňáková a klavírista Lukáš Lázňovský / Muzikálové árie

14.00 Lucie Černíková  / Muzikálové a swingové melodie 

15.00 Infinitas

16.00 TiDiTaDe / vystoupení a workshop

17.30 Projekt ŘEKY – Antonie Nyass a Luhawa Goldin z Yellow Sisters

18.30 Vylosování benefiční narozeninové tomboly

19.00 Lucie Zhory / orientální tanec a zpěv folk

19.30 Jitka Zelenková

20.30 Lucie Zhory / tanec s ohněm

Karamelky doplní sobotní program krátkými tanečními vystoupeními

Program workshopů a besed
13.00 Autentický africký šperk, přednáška a prezentace PhDr. Marie Imbrové, www.imbrova.cz 

Marie Imbrová sbírá autentické africké šperky v subsaharské Africe již osmnáct let - ve své prezentaci seznámí posluchače se zá-
kladní charekteristikou afrického šperku, užitými materiály, kvalitou a faktory určujících jeho cenu. 

15.00 Promítání filmu B´ella (Malawi, 2014, 106 min) a diskuse s Terezou Mirovičovou z organizace boNGO Worldwide.

B’ella je sedmnáctiletá dívka, žijící se svou rodinou v Chazundě, předměstské čtvrti města Blantyre v Malawi. Stejně jako ostatní 
dívky jejího věku řeší problémy se spolužáky, první lásku i vlastní budoucnost. Režisér natočil snímek v improvizovaných podmín-
kách a převážně s neherci, jejichž bezprostřední projev dodává snímku obrovskou svěžest a energii.

17.00 Beseda Situace se zdravotní péčí v Keni a jak efektivně pomáhat? 
 MUDr. Marie Langová a MUDr. Zuzana Fajkusová – lékařky s dlouholetou zkušeností z různých afrických zemí  
 a koordinátorky projektu kliniky v Keni

19.00 Beseda Projekty které pomáhají. Jak poznat dobrý – udržitelný a smysluplný projekt? 
 Charakteristiky úspěšných projektů.

 Tomáš Tožička – technik, teolog a odborník na rozvojovou problematiku, koordinátor rozvojových projektů  
 Educonu a kampaně Česko proti chudobě

 Kennedy Okongo – spoluzakladatel a ředitel Centra Narovinu v Keni

 Dana Feminová – zakladatelka a výkonná ředitelka Centra Narovinu, koordinátorka projektu  
 „Ostrov Naděje“ na Rusinga Island v Keni

Narovinu Afrika fest - 20 let Centra Narovinu 



Hlavní projekty  
Centra Narovinu:

Centrum  
Narovinu

Sokolská 32, Praha 2  
(metro I.P. Pavlova)  

Tel.: +420 732 203 196  
info@centrumnarovinu.cz

 Adopce afrických dětí - projekt 
pomoci na dálku

 Komunitní centrum Ostrov Naděje 
na Rusinga Island / Keňa

 Projekt Voda pro Kauti / Keňa

 Miniobchůdek Afrika v duchu „Fair Trade” 

 Africké programy ve školách a pro veřejnost 

 Kurzy “Dobrovolníci pro pomoc Africe” 

 Partnerský program mezi českými 
a keňskými školami

w w w. a d o p c e a f r i k a . c z


