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Dali domov cizím 
6.6.2018    Pestrý svět    str. 14   známí zblízka 

        Adopce Afrika     

Ať už byly jejich pohnutky jakékoli, výsledek je stejný. Tyto české celebrity otevřely srdce dětem, které 
nejsou jejich. O koho se starají a jaké okolnosti je k životnímu rozhodnutí vedly? 
 
NELA BOUDOVÁ Nová radost 
Synové Andrej (19) Dalibor (17) a Boudová Nela Boudo(50) začala zřejmě trpět syndromem 
prázdného hnízda. Proto neváhala a vzala si do pěstounské péče krásnou holčičku Alexandru (7). Ta 
rázem jí rálila vlila novou energii do žil. 
„Saša k nám naprosto nao ladí,“ pěje na holčičku a ódy. 
 
HANA ČÍŽKOVÁ Nebyl čas truchlit  
Syn Honza (35) byl již odrostlý, když Hana Čížková (64) zatoužila po druhém dítěti. Jenže už jí bylo 
přes 40 let a nešlo to přirozenou cestou. A tak přemluvila manžela Jana Fialu (†52), aby si do 
pěstounské péče vzali tehdy devítiletou Janu Rybníčkovou (25). Než byl však proces úředně 
dokončen, Fiala náhle zemřel na infarkt. A byla to právě Jana, kdo herečce tehdy pomohl z 
nejhoršího. „Tím, že přišla do naší rodiny, jsem měla jiné starosti,“ vzpomínala Hana. Na dceru může 
být nyní hrdá. Je z ní zpěvačka, která si říká Yanna. 
 
PETR NOVOTNÝ Tři děti mu byly málo 
S chotí Mirkou (68) má Petr Novotný (70) tři vlastní děti. Dvě dcery a jeden syn jim ale byli málo, a tak 
v roce 1999 adoptovali tehdy devítiletého Lukáše (28). 
„Ač jeho preference do budoucna nebyly nejlepší, myslím, že jsme ho dokázali vychovat tak, abychom 
se za něj nemuseli stydět,“ svěřil se bavič. 
 
BARBORA BARB MUNZAROVÁ Stará se o kloučka z daleké Afriky 
Z manželství s Jiřím Dvořákem (51) má Bára Munzarová (46) d dceru Aničku (17). Se současným ným 
partnerem Martinem Trnavským (48) už ale na svět p potomka nepřivedli. Herečka se tak rrozhodla 
část své lásky věnovat vat as aspoň na dálku hochovi z africké Keni. „S každým dopisem od ké Ke 
méh mého adoptovaného chlapce, který pros prosperuje, roste, je zdravý a tím pád pádem může 
zažívat trochu toho běžného životního štěstí, se mi po duš duši vždy rozleje dobrý pocit a jasné né p 
přesvědčení, že alespoň malinko pom pomoci může každý z nás,“ říká herečka. Díky její podpoře má 
hoch here na naději na lepší život. 
 
Dceru málem museli vrátit 
 
Lucie Benešová (43) a Tomáš Matonoha (47) vždy chtěli velkou rodinu. V roce 2009 tak k jejich 
společnému synovi Štěpánovi (12) a hereččinu Luciánovi (21) přibyla ještě Sára (18). Biologická 
matka dívky ale k adopci nesvolila a hrozilo, že Sáru budou muset vrátit do dětského domova. Vše ale 
dobře dopadlo a nyní ji mají alespoň v pěstounské péči. 
 
LUCIE BENEŠOVÁ Š Á & TOMÁŠ MATONOHA 
 
„POMÁHÁME TAK PŘEDEVŠÍM SAMI SOBĚ,“ MYSLÍ SI BÁRA O ADOPCI NA DÁLKU. 
 
Foto popis| dcera Sára 
Foto popis| NEJLEPŠÍ ROZHODNUTÍ Vzít si Sáru z dětského domova bylo podle Lucie jejich nejlepší 
životní rozhodnutí. 
Foto popis| JEJÍ ŠTĚSTÍ Malá Saša je prý umělecky nadaná, například ráda zpívá. 
Foto popis| dcera Saša 
Foto popis| syn Lukáš 
Foto popis| NEBYLO TO LEHKÉ Lukáš prý rád vyváděl lumpárny, Novotný rozhodnutí ale nikdy 
nelitoval. 
Foto popis| dcera Jana 
Foto popis| NA DÍVKU JE PYŠNÁ Jana je hudebnicí, před čtyřmi lety zazářila v soutěži Hlas 
Československa. 
Foto autor| Foto: Profi media (7), archiv (1) 
 



 



Mikulášské trhy pomáhají dívce z Keni 
5.12.2018    Tachovský deník    str. 2   Region - zpravodajství 

    (hoh)     

Kladruby – Kladrubští přichystali už tradiční Mikulášské trhy. Návštěvníci si mohli nakoupit 
nejrozličnější zboží, zabijačkové speciality, stromky, jmelí a přitom se zahřát teplým čajem, grogem 
nebo horkým vínem. Tradičním stánkem Mikulášských trhů byla také nabídka dětí z místní základní 
školy, které prodávaly vlastnoručně vyrobené vánoční dekorace a další výrobky. Výtěžek, který 
prodejem utržily, použijí jako příspěvek na studium dívky, která se jmenuje Muthinu Munywoki a je z 
Keni. „Jsme rádi, že dívce můžeme takto pomoci a zajistit jí vzdělání, které je pro ni nesmírně 
důležité,“ řekla Deníku učitelka Bohuslava Dusíková, jež stála před dvanácti lety u zrodu nápadu 
adopce na dálku dívky z africké země. 
S prodejem rukodělných výrobků pomáhali žáci sedmé a osmé třídy. „Moc nás to baví. Výrobky 
chodíme prodávat třikrát do roka – sem na Mikulášské trhy, na Velikonoční a Historický jarmark,“ řekl 
za školáky Michal Havránek. 
 
Foto popis| VE STÁNKU ZŠ KLADRUBY prodávali Adéla Krausová, Michal Havránek, Lenka Palmová 
a Markéta Duspivová. Výtěžek pomůže africké dívce. 
Foto autor| Foto: Deník/J. Hohlová 
Region| Západní Čechy 

Mikulášské trhypomáhají  
dívce z Keni 

5.12.2018    tachovsky.denik.cz    
str. 0   Moje Tachovsko 

    Jaroslava Hohlová     

Kladruby – Kladrubští přichystali už 
tradiční Mikulášské trhy. Návštěvníci 
si mohli nakoupit nejrozličnější zboží, 
zabijačkové speciality, stromky, jmelí 
a přitom se zahřát teplým čajem, 
grogem nebo horkým vínem. 
 
"Jedním z tradičním stánků 
Mikulášských trhů byla také nabídka 
dětí z místní Základní školy, které zde 
prodávaly vlastnoručně vyrobené 
vánoční dekorace a další výrobky. 
Výtěžek, který prodejem utržily použijí 
jako příspěvek na studium dívky 
jménem Muthinu Munywoki z Keni. 
„Jsme rádi, že dívce můžeme takto 
pomoci a zajistit jí vzdělání, které je 
pro ni nesmírně důležité,“ řekla 
Deníku učitelka Bohuslava Dusíková, 
která stála před dvanácti lety u zrodu 
nápadu adopce na dálku dívky z 
africké země. 
S prodejem rukodělných výrobků 
pomáhali žáci sedmé a osmé třídy. 
„Moc nás to baví. Výrobky chodíme 
prodávat třikrát do roka, sem na 
Mikulášské trhy, na Velikonoční a 
Historický jarmark,“ řekl za školáky 
Michal Havránek. 
" 
 
 

URL| https://tachovsky.denik.cz/zpravy_regi...rhy-pomahaji-divce-z-keni-20181205.html 



 



Katalog Cestovní kanceláře Adventura 



 


