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Na návštěvě u „rodičů“ 
12.1.2015    Lidové noviny    str. 14   Pozitivní zprávy 

    DAVID KASL     

Projekt finanční podpory na dálku Adopce afrických dětí pomohl již více než 3,5 tisíce dětí 
 
Všechno začalo v roce 2007, kdy si její příběh přečetla rodina Pavelkových z Bratislavy. Na webových 
stránkách stálo: 
„Eunice Akinyi se narodila 12. 8. 1996. Oba rodiče Eunice zemřeli, když byla malá. Od té doby se o ni 
stará sestra její matky Evarline Adhiambo. Eunice nemá žádné sourozence. Žijí v doškovém domě. 
Používají dřevo na vaření, petrolejku na svícení a používají vodu z řeky. Evarline, opatrovnice Eunice, 
je drobná farmářka. Eunice ráda hraje fotbal a volejbal...“ 
 
Splněné přání 
 
Dnes je Eunice sedmnáctiletá slečna, která díky programu „Adopce afrických dětí – projekt pomoci na 
dálku“ studuje střední školu a ráda by se jednou stala zdravotní sestrou a pomáhala lidem v rodné 
Keni. Rodina Pavelkových jí od onoho roku 2007 pomáhá se vzděláním. „Do roku 2011 jsme si s 
Eunice jen psali a posílali jí balíčky,“ vzpomíná Eva Pavelková. „V jednom z dopisů nám napsala, že 
chová slípku a její bratr zajíčka, a jestli přijedeme, tak nám je chtějí darovat. Nedokážu popsat, jaké 
emoce to ve mně vyvolalo, ale moje reakce byla překvapivá jak pro mé nejbližší, tak pro mě: Jedu do 
Afriky!“ Stalo se a Pavelkovi s Eunice strávili v témže roce v keňské oblasti Siaya týden. „Přijetí bylo 
upřímné, plné emocí a osobního kontaktu, jako bychom byli rodina,“ pokračuje Pavelková. „Bydleli 
jsme u nich, snažili se s nimi pracovat, vařit a radovat se. Byť byly prázdniny, přijala nás v Malomba 
School v Comenyi školní rada a učitelé, jimž jsme předali přivezené učební pomůcky.“ Tehdy si 
Pavelkovi s Eunice slíbili, že jednou se Eunice podívá za nimi na Slovensko... Společné přání se jim 
na sklonku loňského roku splnilo a Eunice strávila se „svou“ slovenskou rodinou Vánoce a Nový rok. 
Kromě Bratislavy navštívila vánoční Vídeň a prohlédla si rovněž Prahu. 
 
Vzdělávání i zdravotní péče 
 
Program adopce na dálku je projektem obecně prospěšné společnosti Centrum Narovinu a od svého 
spuštění v roce 2002 pomohl již více než 3,5 tisíce dětí. Centrum Narovinu se zaměřuje na rozvojovou 
spolupráci s cílem zlepšit vzdělávání, zdravotní péči a celkovou životní úroveň v Africe. Nyní 
představují hlavní náplň aktivit centra projekty spolupráce v Keni a globální výchovy v České a 
Slovenské republice. Vzdělání v Keni lze podpořit kromě programu adopce i nepravidelně či 
jednorázově například nákupem dárkového certifikátu Pošli to dál! (200 korun na školní tašku, 300 
korun na školní pomůcky či 1000 a 3000 korun na školné). V programu Daruj zdraví je možné darovat 
kvalitní zdravotní péči v těchto oblastech: léčba běžných nemocí (200 korun), specializované vyšetření 
(400 korun), porod (600 korun), léčba zlomeniny a pokousání psem (1800 korun). (Víceo Centru 
Narovinu a jeho programech naleznete na stránkách http://www.centrumnarovinu.cz.) 
Pozitivní zprávy zasílejte na adresu: mailto:pozitivnizpravy@ceskapozice.cz 
 
Foto popis| Jiný svět. Eunice nejvíce překvapilo, jaká je v Evropě zima. 
Foto autor| FOTO ARCHIV 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vánoční jarmark v nižborské základní škole 
13.1.2015    Berounský deník    str. 8   Z regionu 

    J. Kučerová     

Nižbor – Tak jako každým rokem se i letos na ZŠ Nižbor konal tradiční Vánoční jarmark. Tento rok 
připadlo jeho konání na úterý 16. prosince. 
Akce začínala v 16 hodin otevřením výstavy s vánoční tématikou. Lidé na ní mohli shlédnout velmi 
vydařené práce žáků základní školy, které děti vytvořily spolu s učiteli během adventního období. 
Protože jarmark je jarmarkem jen když si na něm můžete něco zakoupit, i zde byla možnost si 
vyhlédnutý výrobek za symbolickou cenu zakoupit a přispět tak na dobročinnou aktivitu školy – adopci 
na dálku našeho afrického chlapce Bensona. Vybrané peníze budou použity na jeho vzdělání. 
Po prohlídce výstavy se návštěvníci mohli přesunout do areálu školního hřiště, kde bylo k dispozici 
malé občerstvení a kde byl připraven vánočně laděný kulturní program. Zahájila ho krátkým proslovem 
paní starostka Kateřina Zusková. Poté již na přihlížející rodiče, babičky, dědečky a další příznivce 
školy čekalo kulturní vystoupení dětí ZŠ a MŠ připravené pod odborným vedením manželů 
Hrachovcových spolu s pedagogy školy. 
Představení začalo efektním nástupem žáků na vstupní schodiště. Následoval úvodní zpěv ze slavné 
České mše vánoční, který již na vánočním jarmarku nemůže chybět. Letos nás čekalo malé 
překvapení v podobě prvňáčků, kteří se proměnili ve stádo bečivých oveček. Po úvodním zpěvu 
bečivé stádečko opustilo svou skrýš za rohem školní budovy a pod vedením ovčáka spustilo, za zpěvu 
koledy „Pásli ovce valaši“, svůj vánoční bekot. Pak následovat sled tradičních vánočních koled, který 
všichni známe a také jsme si je mohli společně s dětmi zazpívat. Nakonec nemohli chybět „My 
nižborské děti jdeme k vám“. 
To však nebyl konec, protože na žáky a všechny přítomné čekalo překvapení v podobě nádherného 
ohňostroje. Ten nám všem připomněl, že konec roku se neodmyslitelně blíží a s ním přichází další 
nový rok, v kterém se, jak doufáme, zase všichni ve zdraví sejdeme na tradičním vánočním 
nižborském jarmarku. 
 
Foto popis| NÁVŠTĚVNÍCI si měli možnost prohlédnou krásnou vánoční výstavu. 
Foto popis| V AREÁLU školního hřiště bylo pro návštěvníky vánoční akce připraveno pohoštění. 
Foto popis| DĚTI ze Základní a Mateřské školy Nižbor zazpívaly krásné vánoční písně a koledy. 
 
Foto autor| Foto: J. Kučerová 
Region| Střední Čechy 
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Adopce na dálku si Češi oblíbili, pomáhají tak africkým dětem se 
vzděláním 

19.2.2015    ČRo - vysocina.cz    str. 0   / zpravy 
    Eva  Rajlichová     

O adopce na dálku je v Česku zájem. Třeba díky společnosti Centrum Narovinu se povedlo zajistit 
vzdělání více než dvěma tisícům dětí z africké Keni. Jejich skuteční rodiče by jim bez finanční pomoci 

školní docházku nemohli dopřát. 
Adopce na dálku pomáhají dětem z 
nejchudších afrických rodin tím, že jim zajistí 
vzdělání. Právě to jim jejich skutečné rodiny 
často nemůžou dopřát.V praxi zůstává dítě ve 
svém domácím prostředí, školné a výdaje 
spojené s výukou platí "adoptivní rodič" z 
Evropy. Může to být jednotlivec, skupina lidí, 
rodina nebo dokonce škola.Společnost 
Centrum Narovinu, která se specializuje na 
pomoc rodinám v Keni, takhle umožnuje 
vzdělání více než dvěma tisícovkám 
dětí.„Částka se pohybuje kolem 7200 korun. 
Je v ní zahrnuto školné, školní pomůcky a 
uniforma. Částka na středních školách je 
dvojnásobná – 14 400 korun. V ceně mají děti 
zahrnutý i internát včetně stravy,“ říká Simona 
Heřtusová z Centra Narovinu.Peníze se 
neposílají rodině dítěte, ale přímo do školy 
nebo místním koordinátorům, kteří 
spolupracují s příslušnou charitativní 
organizací.Adoptivní rodiče pak dostávají 
pravidelně informace o tom, jak si jejich 
chráněnec vede ve škole, obvykle si také 
vyměňují fotografie nebo si dopisují. 
Podmínkou je "adoptovat" dítě minimálně na 
jeden rok.Například 18letá Helen přiletěla 
právě dnes z Keni do Prahy. „Cesta byla 
dobrá, jsem šťastná,“ řekla Helen krátce po 
příletu. Byla to její vůbec první cesta za 
hranice rodné Keni. I přestup na velkém 
mezinárodním letišti v Curychu zvládla bez 
problémů.Na setkání se těšili také její 
adoptivní rodiče - Pavel a Jarmila z Liberce, 
kteří ji podporují od jejích pěti let. „Chceme, 
aby se zúčastnila našeho každodenního 
života,“ dodávají rodiče. 
 
http://youtu.be/iFzTyGacjuY 
 
Související články: 
 
Dětem z chudinského předměstí zambijské 
Lusaky pomáhají Češi. Vzděláním i sportem 
Haitské děti mohou díky pomoci Čechů chodit 
do nové školy 
Běloruské děti z projektu Adopce na dálku 
přijely na týden do Česka 
Adopce na dálku 
Diecézní charita v Českých Budějovicích 
pomáhá africkým sirotkům 
 
URL| http://www.rozhlas.cz/_zprava/1457397 



 

Češi stále podporují vzdělávání afrických dětí adopcí na dálku 
19.2.2015    ČRo Radiožurnál    str. 9   12:00 Zprávy 

         

Tereza TOMÁŠKOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Češi stále podporují vzdělávání afrických dětí adopcí na dálku. I proto mohla dnes dopoledne přiletět 
do Prahy 18letá Helen z Keni. Navštíví své české adoptivní rodiče, kteří jí posílají peníze od jejích 5 
let. 
 
 Helen 
-------------------- 
Cesta byla dobrá. Jsem šťastná. 
 
Eva RAJLICHOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Řekla Helen krátce po příletu. Byla to vůbec její první cesta za hranice rodné Keni a i přestup na 
velkém mezinárodním letišti v Curychu zvládla bez problémů. Na setkání se těšili její adoptivní rodiče 
Pavel a Jarmila z Liberce. 
 
 Jarmila 
-------------------- 
Projít /nesrozumitelné/ ještě. 
 
 Pavel 
-------------------- 
Ukázat, ukázat Prahu. 
 
 Jarmila 
-------------------- 
Botanickou zahradu, Prahu. 
 
 Pavel 
-------------------- 
Chceme, aby se zúčastnila našeho každodenního života. 
 
Eva RAJLICHOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Vzdělání je pro africké děti často jediná šance na lepší budoucnost. Jen díky společnosti Centrum 
Narovinu se jich ročně podaří podpořit přes 2 tisíce. Eva Rajlichová, Radiožurnál. 

Češi pomáhají africkým dětem se vzděláním 
19.2.2015    ČRo Regina    str. 10   09:00 Zprávy 

         

Martin MATĚJKA, moderátor 
-------------------- 
Češi pomáhají africkým dětem se vzděláním, a to prostřednictvím takzvané adopce na dálku. 
Vybranému školákovi zaplatí školné a další pomůcky potřebné pro výuku. V africké Keni takhle 
společnost Centrum Narovinu pomáhá více než dvěma tisícovkám dětí, a to i s výukou angličtiny, jak 
potvrzuje koordinátorka Simona Heřtusová. 
 
Simona HEŘTUSOVÁ, koordinátorka 
-------------------- 



Ty děti, když se narodí, tak mluví tím svým kmenovým jazykem, umí svahilštinu, ale vlastně neumí ten 
druhý svůj jazyk, který je úředním jazykem, a to je angličtina. A pak teda, když chtějí získat nějaké 
zaměstnání nebo uplatnit se v tom životě, tak bez té angličtiny je to pro ně úplně nemožné. 

Jak pomáhají adopce na dálku 
19.2.2015    ČT 1    str. 28   19:00 Události 

         

Aneta SAVAROVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Díky podpoře české rodiny vystudovala základní i střední školu. I když pochází z chudinské čtvrti, 
pomýšlí na další studium. To je ve zkratce příběh osmnáctileté Hellen, která dnes poprvé přiletěla z 
Keni za svou adoptivní rodinou. 
 
Tereza STÁRKOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Okamžik, kdy po měsících plánování příprav ze všech spadla nervozita. 
 
Hellen Amukoa OLUKUSI 
-------------------- 
Let byl zajímavý. Nikdy jsem nebyla v letadle, ale zvládla jsem to. 
 
Pavel ŠEBESTA 
-------------------- 
Zaplaťpánbůh, že dorazila a že prostě nikde nebyl žádnej problém. 
 
Tereza STÁRKOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Dvacet osm stupňů v Nairobi, v Praze jen pár nad nulou. I když Hellen všichni upozorňovali, že je tu 
skutečně zima, těžko si jí dokázala představit. I s tím její adoptivní rodiče počítali. Už ve svetru a 
kabátě pak spolu vyráží na krátkou projížďku Prahou. 
 
osoba 
-------------------- 
Tančící dům. 
 
Tereza STÁRKOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Šebestovi Hellen podporují od roku 2002. Jen díky tomu mohla vychodit základní i střední školu. 
 
Jarmila ŠEBESTOVÁ 
-------------------- 
Ze začátku nám psala, jak je to ve škole strašně fajn, jak se jí to tam strašně líbí, jak je to bezva. Tak 
jsme si říkali, no prima. Pak začala psát, že se těší na prázdniny, tak jsme si říkali, prima. Začíná to 
bejt normální. 
 
Hellen Amukoa OLUKUSI 
-------------------- 
Jsem velmi vděčná. Velmi naší rodině pomohli. Jsem první v naší rodině a jsem jediná dívka. Oni 
všichni ke mně vzhlíží. 
 
Tereza STÁRKOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
S matkou, otcem a čtyřmi bratry žije v jedné kamenné místnosti ve slamu na okraji Nairobi. V 
čerstvých osmnácti má Hellen velká očekávání. Chce se stát veterinářkou a otevřít si soukromou 
praxi, která by živila celou rodinu. Vzdělání zprostředkovalo Centrum Narovinu už pro čtyři a půl tisíce 
dětí. 
 
Dana FEMINOVÁ, ředitelka, Centrum Narovinu 



-------------------- 
Se zaplatí školné, což je vlastně poplatek škole za to, aby tam to dítě mohlo být. A potom samozřejmě 
všechny pomůcky. 
 
Tereza STÁRKOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
S adopcemi na dálku u nás začala charita v roce 1993. Pomohla asi čtyřiceti tisícům dětí od Indie až 
po Bělorusko. 
 
Jarmila LOMOZOVÁ, zástupkyně ředitele, Arcidiecézní charita Praha 
-------------------- 
Ta podpora se netýká jenom individuálních dětí, ale že podporujeme řady projektů, které pomáhají 
celým komunitám. 
 
Tereza STÁRKOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Jak je pomoc v komunitě důležitá, se přesvědčili i Šebestovi, když předloni přijeli Hellen navštívit. Teď 
jí chtějí na oplátku ukázat Česko. Tereza Stárková, Česká televize. 
 

Adopce Keňanky 
19.2.2015    TV Barrandov    str. 2   18:30 Naše zprávy 

         

Petra KVĚTOVÁ PŠENIČNÁ, moderátorka 
-------------------- 
Poprvé opustila svou zem, poprvé letěla letadlem a nejvíc ze všeho se těšila, až uvidí sníh. Keňanku 
Helen Olukusi před lety adoptovali na dálku čeští manželé a dnes za nimi přiletěla na návštěvu. Díky 
nim má středoškolské vzdělání a šanci na lepší budoucnost. 
 
Zdeněk REJŠEK, redaktor 
-------------------- 
Chudoba, špína, vysoká kriminalita, tisíce dětí bez šance na vzdělání. To je chudinská čtvrť Dandora 
na předměstí keňského Nairobi. Místo, kde osmnáctiletá Hellen vyrostla. Hellen ale měla štěstí, před 
třinácti lety jí na dálku adoptoval manželský pár z Liberce. 
 
Hellen AMUKODA OLUKUSI, na dálku adoptovaná dívka 
-------------------- 
Vzali si mě na dálku. Ještě než jsem přijela, tak jsem si je zamilovala a nejen proto, že mě 
podporovali. Oni jsou moje rodina. 
 
Pavel Š., adoptivní otec Hellen 
-------------------- 
Dívali jsme se na televizi, tam šel šot vlastně od Centra Narovinu, kde vlastně prezentovali co dělají, 
že teda dělají tu adopci na dálku. 
 
Zdeněk REJŠEK, redaktor 
-------------------- 
Pavel s Jarmilou si vybrali Hellen, která díky jejich podpoře vystudovala základní i střední školu a teď 
se připravuje na studium na vyšší odborné škole. 
 
Zdeněk REJŠEK, redaktor 
-------------------- 
Chtěla bych se stát veterinářkou, starat se o zvířata a podporovat ekonomiku mojí země. 
 
Jarmila Š., adoptivní matka Hellen 
-------------------- 
Já bych ráda, až jednou budeme starý, abysme si řekli, že to je fajn, že jsme jí někam dotáhli. Protože 
až ona bude mít jednou děti, tak ty děti už zase budou žít líp než ona. 



 
Zdeněk REJŠEK, redaktor 
-------------------- 
Hellen stráví v České republice celkem měsíc, během kterého jí čekají výlety, poznávání české 
kultury, ale třeba i seznámení s její adoptivní rodinou. 
 
Jarmila Š., adoptivní matka Hellen 
-------------------- 
Návštěvy babičky, která se na ní moc těší, potom budeme chodit hodně do Jizerek. 
 
Hellen AMUKODA OLUKUSI, na dálku adoptovaná dívka 
-------------------- 
Nikdy v životě jsem neviděla sníh, ten bych moc chtěla vidět. 
 
Zdeněk REJŠEK, redaktor 
-------------------- 
Hellen žije s rodiči, třemi sourozenci a bratrancem ve slumu v jedné místnosti. Tam jí také poprvé před 
dvěma lety navštívila její česká rodina. 
 
Pavel Š., adoptivní otec Hellen 
-------------------- 
Bylo to velmi emotivní setkání a tam vlastně padlo i to rozhodnutí, že umožníme Hellen, aby k nám 
přijela. 
 
Jarmila Š., adoptivní matka Hellen 
-------------------- 
To jsem říkala i když jsme přiletěli domů, že ani ten nejnuznější tady se prostě nemaj tak špatně, jako 
ty nuzní tam, to je hrůza. 
 
Zdeněk REJŠEK, redaktor 
-------------------- 
Vzdělání pro africké děti přitom stojí jen pár stovek měsíčně, což za šanci na lepší budoucnost není 
moc. Pro Televizi Barrandov Zdeněk Rejšek. 

Adopce na dálku si Češi oblíbili, pomáhají tak africkým dětem se 
vzděláním 

19.2.2015    zpravy.rozhlas.cz    str. 0   / politika 
    Eva  Rajlichová     

O adopce na dálku je v Česku zájem. Třeba díky společnosti Centrum Narovinu se povedlo zajistit 
vzdělání více než dvěma tisícům dětí z africké Keni. Jejich skuteční rodiče by jim bez finanční pomoci 
školní docházku nemohli dopřát. 
 
Adopce na dálku pomáhají dětem z nejchudších afrických rodin tím, že jim zajistí vzdělání. Právě to 
jim jejich skutečné rodiny často nemůžou dopřát.V praxi zůstává dítě ve svém domácím prostředí, 
školné a výdaje spojené s výukou platí "adoptivní rodič" z Evropy. Může to být jednotlivec, skupina lidí, 
rodina nebo dokonce škola.Společnost Centrum Narovinu, která se specializuje na pomoc rodinám v 
Keni, takhle umožnuje vzdělání více než dvěma tisícovkám dětí.„Částka se pohybuje kolem 7200 
korun. Je v ní zahrnuto školné, školní pomůcky a uniforma. Částka na středních školách je 
dvojnásobná – 14 400 korun. V ceně mají děti zahrnutý i internát včetně stravy,“ říká Simona 
Heřtusová z Centra Narovinu.Peníze se neposílají rodině dítěte, ale přímo do školy nebo místním 
koordinátorům, kteří spolupracují s příslušnou charitativní organizací.Adoptivní rodiče pak dostávají 
pravidelně informace o tom, jak si jejich chráněnec vede ve škole, obvykle si také vyměňují fotografie 
nebo si dopisují. Podmínkou je "adoptovat" dítě minimálně na jeden rok.Například 18letá Helen 
přiletěla právě dnes z Keni do Prahy. „Cesta byla dobrá, jsem šťastná,“ řekla Helen krátce po příletu. 
Byla to její vůbec první cesta za hranice rodné Keni. I přestup na velkém mezinárodním letišti v 
Curychu zvládla bez problémů.Na setkání se těšili také její adoptivní rodiče - Pavel a Jarmila z 
Liberce, kteří ji podporují od jejích pěti let. „Chceme, aby se zúčastnila našeho každodenního života,“ 
dodávají rodiče.http://youtu.be/iFzTyGacjuYDětem z chudinského předměstí zambijské Lusaky 



pomáhají Češi. Vzděláním i sportemHaitské děti mohou díky pomoci Čechů chodit do nové 
školyBěloruské děti z projektu Adopce na dálku přijely na týden do ČeskaAdopce na dálkuDiecézní 
charita v Českých Budějovicích pomáhá africkým sirotkům 
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Adopce na dálku pomáhají africkým dětem ke vzdělání, podporují je 
i Češi 
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    Eva  Rajlichová     

Češi pomohou ročně několika tisícům afrických dětí, a to prostřednictvím takzvaných adopcí na 
dálku. Díky nim se dětem z chudých rodin zemí třetího světa platí třeba vzdělání. Osmnáctiletou 
Hellen z Keni takto podporuje už víc než deset let manželský pár z Liberce. Mladá Afričanka je teď na 
návštěvě v Česku. 
 
„Cesta byla dobrá, jsem šťastná,“ říká Hellen krátce po příletu. Byla to její vůbec první cesta za 
hranice rodné Keni.„Chceme, aby se zúčastnila našeho každodenního života. Opravdu poznávací 
aktivity, chceme s ní navštívit zámek, projít Liberec, ukázat jí Prahu nebo botanickou zahradu,“ 
vysvětlují adoptivní rodiče Pavel a Jarmila z Liberce.Na sestru z Afriky se těší i jejich synové. „Mají pro 
ni různé plány, jako třeba ochutnávku piva a podobně. Asi takové plány, jaké můžete čekat od kluků, 
ale těší se. Já jim říkám, že až tu jednou nebudeme, mají tady sestru,“ doplňuje paní Jarmila.Taková 
setkání nebývají podle Simony Heřtusové ze společnosti Centrum Narovinu, která zajišťuje vzdělávací 
programy pro africké děti, moc častá.„Adoptivní rodič musí uhradit dítěti vystavení pasu, zajištění víza, 
letenku a celkový pobyt tady. Nestává se to tak často,“ říká Simona Heřtusová.Největší zájem o 
charitu cílenou na africké země byl podle ní před více než deseti lety:„Když jsme začínali v roce 2002, 
téma rozvojové projekty a pomoc v Africe bylo hodně aktuální. Teď když jsme se koukali na výzkumy, 
tak radši Češi podporují místní projekty, které se týkají zdravotnictví. Ale ten projekt má pořád svojí 
skupinu podporovatelů.“ Ročně stojí adopce na dálku pro žáka základní školy v Keni kolem sedmi 
tisíc korun, středoškolák vyjde na dvojnásobek. Vzdělání je pro tamní děti často jediná možnost, jak si 
zařídit lepší budoucnost.Adopce na dálku si Češi oblíbili, pomáhají tak africkým dětem se 
vzdělánímDětem z chudinského předměstí zambijské Lusaky pomáhají Češi. Vzděláním i 
sportemHaitské děti mohou díky pomoci Čechů chodit do nové školy 
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Eva RAJLICHOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
I v Česku působí řada organizací, které se snaží podporovat humanitární projekty za hranicemi. Jestli 
jsou Češi ochotní na ně přispívat, na to se pokusím najít odpověď v dnešním pořadu Zaostřeno. 
Příjemný poslech přeje Eva Rajlichová. 
Vzdělání je drahé, ale právě díky němu má člověk šanci na lepší život. Platit školné si ale mnoho 
afrických rodin nemůže dovolit. Pomáhat se jim snaží i takzvané adopce na dálku. Ty prostřednictvím 
peněz od dárců umožňují dětem z chudých rodin studovat. Už víc než deset let takhle podporují Pavel 
a Jarmila z Liberce dnes osmnáctiletou studentku Hellen z Keni. Teď se za nimi přijela podívat do 
Česka. 
 
 Jarmila, adoptivní matka na dálku 
-------------------- 
Víte co, ono jako vybrali, my jsme se dívali na ... 
 
 Pavel, adoptivní otec na dálku 



-------------------- 
My jsme si vybrali dívku. Máme doma dva kluky. Takže ... 
 
 Jarmila, adoptivní matka na dálku 
-------------------- 
... jsme si vybrali dívku. Tak to byla jedna, jedna, jeden z důvodů. A pak, když vybíráte, tak hledáte, 
něčím vás to dítě třeba zaujme. Někdo tam třeba, já nevím, stojí tak zvláštně, někdo tam sedí, a ona 
tam tak zvláště stála, trošku jako kluk, tak měla palec nahoru, a tak jako legračně vypadala, tak jsme 
si říkali, hele, tahle by mohla k nám pasovat. A jo. 
 
Eva RAJLICHOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Popisují Pavel a Jarmila z Liberce, proč si vybrali právě Hellen. Se svou adoptivní dcerou se sešli už 
před několika lety. Přiletěli se za ní podívat do Keni. Taková setkání nebývají podle Simona Heřtusové 
ze společnosti Centrum Narovinu, která zajišťuje vzdělávací programy pro africké děti, moc častá. 
 
Simona HEŘTUSOVÁ, společnost Centrum Narovinu 
-------------------- 
Ten adoptivní rodič musí uhradit tomu dítěti vlastně vystavení pasu, zajištění, vízum, letenku, a 
vlastně celkový pobyt tady. Takže nestává se to tak často. 
 
Eva RAJLICHOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Hellen dorazila na pražské letiště s typickým africkým účesem, copánky, ale také naboso v letních 
žabkách. V Keni je totiž teď kolem pětadvaceti stupňů. Teplé oblečení pro ni měli její adoptivní rodiče 
pečlivě připravené, včetně zimní bundy a bot. Stejně jako program na měsíční pobyt v Česku. 
 
 Pavel, adoptivní otec na dálku 
-------------------- 
Z těch vlastně jakoby teda opravdu poznávacích aktivit nebo tak chceme s ní navštívit zámek ... 
 
 Jarmila, adoptivní matka na dálku 
-------------------- 
Projít Liberec, Ještěd, botanickou zahradu. 
 
 Pavel, adoptivní otec na dálku 
-------------------- 
Ukázat, ukázat, ukázat Prahu. 
 
 Jarmila, adoptivní matka na dálku 
-------------------- 
Prahu. 
 
Eva RAJLICHOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Říkali jste, že máte syny, tak co říkají na tuhle sestru svoji? 
 
 Jarmila, adoptivní matka na dálku 
-------------------- 
Mají s ní jako různý plány od toho jako, že jí dají ochutnat pivo a podobně, takže jako asi takovýhle 
věci, co můžete, co můžete čekat od kluků. Ale těší, já jsem říkala, kluci, až tady jednou nebudeme, 
tak tady máte sestru. 
 
Eva RAJLICHOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Radost z opětovného shledání byla na obou stranách nefalšovaná a bylo vidět, že Hellen má blízko 
hlavně k paní Jarmile. Let do Česka byl Hellenina první cesta za hranice rodné Keni a úspěšně zvládla 
i přestup na velkém letišti v Curychu. Nadaná studentka právě končí střední školu a prozradila, čím by 
chtěla v budoucnu být. 
 



 Hellen, studentka z Keni 
-------------------- 
Chtěla bych být veterinářkou, starat se o zvířata. V mé zemi je to velmi důležité. 
 
Eva RAJLICHOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Ročně stojí adopce na dálku pro žáka základní školy v Keni kolem sedmi tisíc korun. Středoškolák 
vyjde na dvojnásobek. Vzdělání je pro tamní děti často jediná možnost, jak si zajistit lepší budoucnost. 
Hellen je v Česku už skoro čtrnáct dní, má za sebou procházky po Liberci, seznámení s dalšími členy 
rodiny. Oblíbila si především své dva adoptivní bratry, Vítka a Radka. Baví ji i docela obyčejné 
nakupování v supermarketu a naučila se i pár českých slovíček. 
 
 Hellen, studentka z Keni 
-------------------- 
Já mám maso. Dobrý den. 
 
Eva RAJLICHOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Pro adoptivní rodiče Pavla a Jarmilu je Hellenin český pobyt přínos. Možná začali věci, které 
považovali za běžné, vidět trochu jinýma očima. Celá rodina se také teď trochu nečekaně věnuje hře 
Člověče nezlob se, kterou si Hellen velmi oblíbila. 
A když jste tu cestu, vlastně ten její výlet sem, jako plánovali, myslíte si, že to pro ni bude třeba nějaká 
motivace jako pro to studium? Nebo, nebo to bylo jenom za odměnu třeba? Že tak si zatím vede dobře 
v té škole? 
 
 Pavel, adoptivní otec na dálku 
-------------------- 
Ne, to i kdyby, to i kdyby měla samé, nevím, řeknu naše čtyřky, pětky, žádná ne, to ... 
 
 Jarmila, adoptivní matka na dálku 
-------------------- 
Tak jako známky nebyly rozhodující. My jako známky jsme tak jako nebrali, že by to pro nás bylo až 
tak zásadní. Snad to pro ni bude dobrá zkušenost. Už jak jsme tady povídali, už jenom třeba s tou 
myčkou, když jsme jí ukazovali včera myčku, tak potom jsme si večer promítali nějaký fotky, když jsme 
loni byli v Keni. Tak už jako tam teda jako na to kouká. Že jako třeba oni tam mají jaký podmínky, nebo 
se jí nelíbí, že tam mají všude spoustu odpadků, což tady není. Že jo, ptala se, co to je venku 
popelnice. Proč nosíme nějaký tříděný odpady. Nebo jak to, že tady není takovejch odpadků. Uvidí, že 
to tam jako není úplně tak, jako že to může být i jinak. Že to nemusí být takhle, jak to tady je ... 
 
 Pavel, adoptivní otec na dálku 
-------------------- 
A nejenom tohle. Podle nás jí výrazně stoupne sebevědomí, protože ona prakticky až dosud byla, 
znala pouze Dandoru, kde bydlí, což je, což je teda slam. Pak znala vlastně střední školu, kam se 
přemisťovala, Matatu, že jo, nic jiného. A najednou ona objevila, objevila víceméně svět. Vyspělý svět. 
A ona už je schopna tady se rychle přizpůsobit a žít tady prostě, poznala naši, poznává naši kulturu, 
poznává třeba, letěla, byla v letadle, že jo, bude jezdit metrem, a tak dále. Jí už tak, si myslím, třeba v 
tom dalším studiu ji už tak jakoby někdo neoblafne nebo tak, jo. Už bude schopna z vlastní zkušenosti 
hovořit. Důležitý, důležitý sebevědomí podle mýho názoru. 
 
 Jarmila, adoptivní matka na dálku 
-------------------- 
Říkáme i spoustu věcí. Umí pohybovat už i v tom třeba supermarketu, chodí se mnou nakupovat, 
takže už jako ví, jak to tam chodí, že se dává ten, to kolečko do košíku, nebo že si veme zeleninu, 
nechá si ji zvážit, nebo jí řeknu, ať si třeba o něco řekne. Tak ... 
 
Eva RAJLICHOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Jasně, že teda obstojí vlastně už ... 
 
 Jarmila, adoptivní matka na dálku 



-------------------- 
Obstojí, že tak jako nebude tam tak jako na všechno se dívat ... 
 
Eva RAJLICHOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Nebude to znát z ... 
 
 Pavel, adoptivní otec na dálku 
-------------------- 
Že, že až bude třeba studovat, studovat univerzitu, tak tam třeba už nebud..., nebudou jenom jako 
vlastně děti nebo studenti, kteří, které, kteří přišli ze slamu, ale budou tam i studenti, kteří třeba jsou 
už z nějakých bohatších rodin nebo tak, mají víc zkušeností a ona už bude jakoby schopna jim jakoby 
konkurovat, být na stejné nebo třeba i vyšší, vyšší úrovni. Díky, díky těmto zkušenostem. 
 
 Jarmila, adoptivní matka na dálku 
-------------------- 
Ale ono to je i pro nás obohacující. Včera jsme seděli večer u počítače a tak jsme jí pouštěli nějaký 
písničky a zpěváky a ... 
 
 Pavel, adoptivní otec na dálku 
-------------------- 
U2 ... 
 
 Jarmila, adoptivní matka na dálku 
-------------------- 
Protože nezná různý, různý zpěváky. Nebo naši kluci říkají, co je teď moderní, co letí, že jo, kteří 
zpěváci se jim líbí. Tak ona na to tak jako kouká. Pak jsme jí pouštěli i ty naše, těm se smála, který 
jsme teda, kteří se líběj třeba mně, takový ty písničky šedesátých let, tak tomu se vyloženě smála. 
Jako je to fajn i pro nás, protože jsme tam našli keňský písničky a teď jsme tam pustili nějaký jako, jak 
to byla, ta včerejší písnička? Mat..., nějaká ten song ... 
 
 Pavel, adoptivní otec na dálku 
-------------------- 
Kenya Song? Jambo. 
 
 Jarmila, adoptivní matka na dálku 
-------------------- 
Je to, a teď ona tam začala tancovat u toho a teď nám to ukazovala, jak se jako na to tančí, protože už 
se nestydí jako. Už, už se chová tak jako normálně, že si zvedne, vstane, dojde si do ledničky, dojde 
si támhle, a už se neptá, něco jako, tak tam začala tančit, tak jsme si říkali, že si jako zkusíme, až 
bude sobota, až budou synové doma, i ta jeho přít..., i přítelkyně jako syna bude doma, tak že si jako 
uděláme takovej ... 
 
Eva RAJLICHOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Keňskej večer. 
 
 Jarmila, adoptivní matka na dálku 
-------------------- 
Keňskej taneční večírek, no. Tak ... 
 
 Pavel, adoptivní otec na dálku 
-------------------- 
Keňský taneční večírek. 
 
Eva RAJLICHOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Adopce na dálku jsou jedním z mnoha projektů, které mohou podporovat prostřednictvím různých 
organizací i Češi. Vybrat si ale můžou z celé řady dalších, dá se třeba zakoupit vodní pumpa pro 



africkou vesnici, a to přes jeden z rozvojových projektů Člověka v tísni, nebo přispět na léčbu slepoty v 
Africe. 
Právě v organizace Světlo pro svět už rok pracuje Jan Bárta. Předtím devět let působil v ADŘE. Jak 
sám říká, společným jmenovatelem pro obě jeho působiště je především spousta práce. 
 
Jan BÁRTA, organizace Světlo pro svět, bývalý ředitel ADRY 
-------------------- 
Ta brázda ve Světle pro svět je dost jasná. Ona se věnuje už podle toho názvu očím, takže 
podporujeme oftalmologické kliniky, z naší strany v Africe. Nicméně v rámci celé té organizace 
mezinárodní, tak se věnujeme vlastně i zemím v Asii, i v Jižní Americe, dokonce i v Bosně a 
Hercegovině třeba. Ta naše práce se bude rozšiřovat, ale nikdy nebude asi tak široká, tak široký záběr 
jako v ADŘE. Už proto, že ADRA vlastně působí ve sto dvaceti pěti zemích světa. Takže pro nás v 
ADŘE bylo snadné se prostě propojit a zjistit problémy a pak podle těch, podle naléhavosti těch 
problémů potom se rozhodnout, kam ty peníze budou směřovat, nicméně Světlo pro svět se třeba 
věnuje i inkluzi, inkluzívnímu vzdělávání v Etiopii, a je to projekt, který pomáhá bourat předsudky vůči 
handicapovaným lidem v té společnosti, což je obrovský problém v Africe, že jo. Dívat se, přijímat ty 
lidi, který mají nějaký zdravotní problém, a začlenit je do toho normálního způsobu života. 
 
Eva RAJLICHOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Jak se daří shánět podporu pro tyhle projekty? 
 
Jan BÁRTA, organizace Světlo pro svět, bývalý ředitel ADRY 
-------------------- 
Je to dost stejné v celém tom prostředí České republiky. Já bych řekl, že Češi jsou štědří, není možné 
říct, že nejsou. Jsou štědří. Ale mám dojem, že jsou hodně pod vlivem médií. To znamená, že 
humanitární projekty zpravidla jsou dobře podpořeny, protože se to objeví v televizi, jsou tam ty 
záběry, tehdy prostě Češi ochotně otevírají peněženky. Horší je to to, co si myslím, že je dáno asi 
historicky, žijeme bez toho moře, ve středu Evropy, a neměli jsme nikdy kolonie, takže ve srovnání 
třeba s Holanďany nebo s Belgičany nebo s, i s jinými národy, které měly třeba ty kolonie v Africe, 
nejsme jako tak bystří, anebo nevšímáme si toho, že vlastně ty země potřebují naši podporu 
dlouhodobě a pravidelnou a, řekněme, tu rozvojovou. To znamená tak, aby ti lidi v tom světě, který 
jsme nazývali kdysi třetí svět, ale jsou to ty národy na jihu, které měly prostě, neměly ty dobré 
podmínky k tomu rozvoji, tak abysme je podpořili, aby si už konečně začínaly pomáhat samy. A to si 
myslím, že je trochu problém. Ale je to i na nás, na těch organizacích, které tu podporu zajišťují, aby 
lidi upozorňovaly na to, že je dobré nezapomínat i ve chvílích, kdy se nám zdá, že v těch médiích se 
vůbec nic o těch zemích neříká, protože je všechno v pořádku. Není. Tam ten život je mnohem 
složitější a je třeba pomáhat. 
 
Eva RAJLICHOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Mně se zdálo, že třeba na přelomu tisíciletí byla hodně v kurzu právě třeba Afrika s těmi dětmi, a teď 
se to zase trošku jaksi upozaďuje, dají se sledovat nějaké trendy v téhle oblasti? Ono je to takové 
ošklivé módní slovo, ale ... 
 
Jan BÁRTA, organizace Světlo pro svět, bývalý ředitel ADRY 
-------------------- 
Hm, no, určitě. Já si myslím, že to není nic špatného, když se řekne, že to je něco módního. Ono ten 
životní styl si jaksi možná v těch devadesátých letech žádal tu proměnu třeba i v tom, že se 
podporovaly některé projekty v Africe, díky tomu, že nějaký populární zpěvák prostě udělal velkej 
koncert, tak najednou nám došlo, že bysme taky měli pomáhat, no, a trochu jsme si na to zvykli, to je 
jedna věc. A druhá věc, mám za to, že i v těch našich zemích jsou problémy a setkáte se třeba s 
námitkou, proč pomáháme někomu v Africe, když je třeba pomáhat lidem i u nás. To je pravda, že je 
třeba pomáhat lidem i u nás. Nicméně ta, ta srovnatelnost těch problémů, které jsou tam a tady, já si 
myslím, že to nelze. Že prostě tam ty problémy jsou úplně jiného druhu, ty lidi prostě si sami pomoci 
nedokážou. Jestli té pomoci ubývá, možná, že to není tak jako mediálně zajímavé, ale já si nemyslím, 
že by Evropa přestala pomáhat. Co se posouvá, si myslím, je to, že opravdu dřív, jakoby v těch 
sedmdesátých letech obzvlášť, to už se nám ani, dnes to kritizujeme, že se něco odvezlo do Afriky, 
sušené mléko, vyložilo se na letišti, a ono se najednou zjistilo, že ti lidi se stahují z těch svých políček, 
protože je snazší si nafasovat to sušené mléko někde na letišti u té výdejny, a tak vznikaly třeba v 



Nairobi obrovské slamy těch lidí, kteří se neuživili z toho políčka, no, a věděli, že přijde nějaká 
humanitární pomoc. Tak takhle nepomáháme, jo. Skutečně dnes ta pomoc je směřována spíš k tomu, 
aby si ta země rozhodovala sama o tom, co je třeba, a skutečně nesla tu odpovědnost za to pomáhání 
těm nejchudším. Samozřejmě obrovským problémem těch zemí je korupce, sami to víme, že ta země 
je neklidná, ta Afrika, takže není snadné se prostě dohovořit třeba s tou vládou, aby skutečně 
svědomitě plnila to, co třeba je ochotna ta Evropa podporovat. Ale můžu říct, že třeba zrovna v té 
Etiopii se spousta věcí podařila. Třeba zrovna když jsem zmínil tu inkluzi, inkluzívní vzdělávání, tak 
tam skutečně ta spolupráce s těmi stát..., s tou státní správou je dobře nastavena, a zdá se, že se 
daří. 
 
Eva RAJLICHOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Vy také pomáháte, jak jste zmínil vlastně, nebo jak má Světlo pro svět už v titulu, s léčbou slepoty. 
Protože ta slepota bývá někdy úplně zbytečná. Jak se vám daří uskutečňovat tady tenhle vás záměr? 
 
Jan BÁRTA, organizace Světlo pro svět, bývalý ředitel ADRY 
-------------------- 
No, to je možná dobrá otázka, už proto, že můžeme mluvit o těch českých dárcích. Afrika je známá 
tím, že teda je tam hodně slepých lidí, ale málo se ví, že osmdesát procent těch lidí je slepých jenom 
proto, že nemají dostatečnou léčbu, že ta léčba nepřišla včas. Obrovským problémem je třeba 
trachom, to je infekční choroba, která znesnadňuje prostě vidění právě proto, že se obracejí řasy 
dovnitř, poškozuje se rohovka. Když se včas nasadí léčba, tak skutečně ti lidé jsou vyléčeni. Šedý 
zákal. To je obrovský problém Afriky. I mladí lidé tím trpí, a přitom stačí patnáctiminutová operace a 
oko je zachráněno. A je to i finančně ná..., náročné, protože my samozřejmě, Světlo pro svět tam 
neposílá své lékaře, protože to by se prodražilo, prostě podporujeme místní oftalmologické kliniky, 
takže taková operace šedého zákalu vyjde u toho jednoho oka na osm set korun. A to už je věc, která 
zajímá i toho "drobného dárce", jak my říkáme, my si vážíme každého daru, spíš jde o tu pravidelnost. 
Když vám někdo daruje určitou částku, rozhodnu se každý měsíc, tak my můžeme potom plánovat i tu 
spolupráci s těmi oftalmologickými klinikami a můžeme jim říct, ano, my máme letos, nebo budeme mít 
příští rok přibližně na operaci pěti tisíc pacientů. A musím říct, že to samozřejmě vyžaduje obrovské 
úsilí, fundraisingové, PRové, ale mohu říct s jakousi vděčností, že ten nárůst toho zájmu o tu 
pravidelnou podporu tady je cítit. 
 
Eva RAJLICHOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Takže myslíte, že ta cesta třeba pro podobné organizace, jako jste vy, tak bude spíš v tom, než 
pořádat nějaké takové ty velké akce, tak spíš hledat ty dárce ty pravidelné? 
 
Jan BÁRTA, organizace Světlo pro svět, bývalý ředitel ADRY 
-------------------- 
Já bych to nazval životním stylem. Prostě jsem zvyklý třeba si zajít dvakrát za měsíc do sauny nebo 
zaplavat jednou týdně, no, tak jsem zvyklý, že teda budu pamatovat jednou měsíčně trvalým příkazem 
na to, že pomůžu podpořit léčbu trachomu. A nemusí to být obrovská částka a musím říct, že mezi 
našimi podporovateli nejsou žádní jenom bohatí lidé, ale jsou to lidé, kteří pamatují. 
 
Eva RAJLICHOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Já jsem byla vždycky překvapená, když se dělají třeba i ty sbírky, Český rozhlas má také svůj nadační 
fond, že přicházeli starší lidé, u kterých já bych vůbec nečekala, třeba žijí z penze, nebo vlastně těch 
peněz nemají tolik, a vlastně tihle lidé vždycky převažovali, jestli máte pocit, nebo jestli se dá říct, že 
platí, že ten, kdo má málo, dává víc? 
 
Jan BÁRTA, organizace Světlo pro svět, bývalý ředitel ADRY 
-------------------- 
To platí naprosto. Já jsem dneska ráno, když jsem zrovna jel do práce, tak jsem o tom přemýšlel, 
protože mám za úkol oslovovat právě tu "bohatší klientelu", bych řekl, já tím nechci soudit ty bohaté, to 
je jistě jejich věc, a opravdu potřebujeme ty lidi schopné, kteří vydělávají ty peníze, ale máte pravdu, 
že ten chudý člověk prostě jaksi je otevřenější k těm potřebám těch druhých. A mohl bych uvádět 
příklady třeba i osobní. Taky mě napadá jedna paní, nebudu samozřejmě jmenovat, ale je jí 
devadesát sedm, a volala začátkem roku a říkala, prosím vás, pošlete mi složenky, já to jinak neumím, 



je mi sedmadevadesát. A posílá každý měsíc nemalou částku, na to, že je důchodkyně, ale to jenom 
dokládá to, co říkáte vy, že prostě ta štědrost není dána výší platu. Je dána tím, jak máme otevřené 
srdce. A že to jsou lidé starší, je asi pochopitelné, protože i já se dostávám do toho věku, že vám 
prostě už na spoustě věcí tolik nezáleží, vy víte, že to máte spočítáno, a je moudré i v tuhle tu chvíli 
jako prostě, a ono je to i zdravé, protože když se člověk příliš soustředí na sebe, v tom vysokém věku, 
tak se setkává akorát s problémy, s nemocemi, a všechno to, co ho potkává, protože to stáří s sebou 
nese řadu problémů, tak tohle to je ten světlý okamžik v životě těch lidí. Já to strašně vítám. Oceňuji. 
Nicméně nejsem schopen úplně zodpovědět na otázku, proč se to tak děje. 
 
Eva RAJLICHOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
A není to tím, že třeba ti lidé starší už mají, právě jak jste mluvil o těch životních zkušenostech, a 
dovedou se třeba lépe vcítit? A i ten, který třeba sám má málo, že si umí představit, že někdo má ještě 
méně, a chtěl by mu právě pomoct? 
 
Jan BÁRTA, organizace Světlo pro svět, bývalý ředitel ADRY 
-------------------- 
Určitě. Já si myslím, že jste to formulovala úplně přesně. To setkání s těmi staršími, s tou starší 
generací, já si myslím, že i mezi mladými lidmi jsou citliví lidi a ochotní darovat, abysme to zase 
negeneralizovali takovým způsobem. Ale máte pravdu, že to jaksi přináší sám sebou ten, ta životní 
zkušenost, kdy prostě víte, že za peníze se všechno koupit nedá, ale zase na druhou stranu víte, že 
těmi penězi se dá pomoci. Je to těm druhým. A opravdu do hrobu si ty peníze, i kdybyste jich měla 
hromady, neodnesete. A tohlensto to všechno zřejmě ovlivňuje tu, to rozhodnutí těch lidí starší 
generace, že jsou ochotnější k dávání. 
 
Eva RAJLICHOVÁ, moderátorka 
-------------------- 



Dodává bývalý ředitel ADRY 
Jan Bárta, který v současné 
době působí v organizaci Světlo 
pro svět. Dnešní Zaostřeno 

končí, loučí se s vámi Eva 
Rajlichová. 

Kladruby: jarmark i 
pomoc školačce v 

Keni 
8.4.2015    Tachovský deník    

str. 3   Tachovsko 
    MARTINA SIHELSKÁ     

Kladruby – Kladrubská 
katedrála hostila velikonoční 
koncert. V programu vystoupil 



pěvecký sbor Cantus ze Stříbra, dále soubor staré hudby Cavalla Kladruby a W. van der Meijs, Jana 
Mafet Šouflová – Harfy. Na nádvoří kláštera byl zároveň i velikonoční jarmark, kde kromě bohaté 
nabídky velikonočních produktů byla i možnost zabavit děti. Ty se mohly povozit na ponících, nebo si 
nechat namalovat obrázky na obličej. 
Ve stáncích byla zajímavá, nejen velikonoční, nabídka. Velmi navštěvovaný byl stánek s tvorbou žáků 
tamní základní školy. Ten posloužil dobrému účelu, výtěžek z prodeje putuje na školné pro dnes už 
čtrnáctiletou slečnu do Keni. „Dívka se jmenuje Muthinu Munywuki. Díky adopci na dálku jí 
zajišťujeme školné, tedy učebnice do školy a uniformu, občas i nějaký dárek. Děláme to už od roku 
2007, využíváme trhů o Mikuláši, Velikonocích a historického trhu. Naše děti se na trhy opravdu těší a 
rády připravují různé produkty do prodeje,“ uvedla učitelka Bohuslava Dusíková, která dodala, že děti 
se vždy těší na dopisy z Keni, kde je občas i obrázek či fotografie. 
 
Fotogalerie na http://www.tachovsky.denik.cz 
 
Foto popis| DĚTI SE MOHLY POVOZIT na ponících. Žáci školy v Kladrubech zpeněžili svoji tvorbu a 
výtěžek putuje jako pomoc pro jejich vrstevnici do daleké Keni. 
Foto autor| 2x foto:Monika Šavlová  Region| Západní Čechy 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 



KAM po Česku – turistický magazín 
str. 10, červen 2015 
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Basketbalová benefice pomáhala keňskému chlapci 
22.7.2015    Kolínský deník    str. 18   Sport Kolínska 

    VLADIMÍR MALINOVSKÝ    Adopce Afrika     

BASKETBAL 
 
Nymburk – V hale Základní školy Komenského v Nymburce se uskutečnil třetí ročník basketbalové 
benefice na podporu Calvince, který byl před několika lety adoptován na dálku nymburskou základní 
školou Komenského. Ta mu každoročně posílá finanční a materiální prostředky na školené, zdravotní 
pojištění a obecně na zlepšení tamních životních podmínek. 
 Své síly mezi sebou změřili již tradičně výběr žáků z deváté B a učitelé, kterým na pomoc přišli 
zkušenější mistři v oboru, především trenéři a juniorští basketbalisté z BCM Nymburk a k vidění tak byl 
líbivý basketbal. 
Nevšední sportovní zážitek si nenechali ujít ani vzácní hosté jako místostarosta Pavel Fojtík nebo 
bývalý reprezentant a basketbalový šlechtic Pavel Beneš, který se stal klíčovou posilou týmů učitelů a 
mohl tak ukázat zaplněné hale na Komendě svůj ohromný basketbalový talent. Zápas nakonec skončil 
těsným vítězstvím učitelů o dva body. 
„Ohlasy na tuto akci jsou opět ze všech stran kladné, což nás velmi těší. Asi nejdůležitější pro nás 
všechny není závěrečné skóre, ale skutečnost, že se podařilo pro Calvince získat potřebné finanční 
prostředky, což je skvělé. Všem, kteří přispěli jakoukoliv částkou, moc děkujeme,“ okomentoval 
nedávnou událost organizátor a autor benefiční myšlenky pedagog Jan Petřík. 
 
Foto popis| AKTÉŘI BASKETBALOVÉ EXHIBICE v Nymburce hráli pro Keňana Calvince. 
Foto autor| Foto: pořadatelé 
 
Region| Střední Čechy 
Publikováno| Kolínský deník; Sport Kolínska; 18 
Publikováno| Nymburský deník; Sport Nymburska; 18 - 1 
ID| 48ef3f94-d2de-44c6-85dc-f933c30aa714 

 

Benefice na podporu keňského chlapce 
22.7.2015    Nymburský deník    str. 1   Titulní strana 

        Adopce Afrika     

Nymburk – V hale Základní školy Komenského v Nymburce se uskutečnil třetí ročník basketbalové 
benefice na podporu keňského chlapce Calvince, který byl před několika lety adoptován na dálku 
nymburskou základní školou Komenského. Ta mu každoročně posílá finanční a materiální prostředky 
na školné, zdravotní pojištění a obecně na zlepšení tamních životních podmínek. 
 
...18 
Region| Střední Čechy 

 

NEadoptovaní rozzlobení mladíci z Afriky (syrovatkova) 
10.8.2015    idnes.cz - blog    str. 0    

    Nikol Syrovátková    Adopce Afrika     

Snad jen úplný ignorant by mohl sledovat boje nejen IS, ale i dalších „rozzlobených mužů“ s ledovým 
klidem. Vlastně to ani nejde minout, když tisíce uprchlíků a běženců se snaží dostat do Evropy. 
 
Mě to také nenechává klidnou. Denně číst, kde se víc a víc rozpíná IS, nebo co se děje v Sýrii, kolik 
lidí připlulo (nebo také nedoplulo) ke břehům Evropy atd. Prostě to nemůžu ignorovat. 
 
Článek o mladých rozzlobených afrických mužích mi opět připomněl jak ten náš „vyspělý a moderní“ 
svět opravdu nemůže „zachránit“ všechny. 



 
Denně si vzpomenu na svou kamarádku Lenku, která už před 13 lety byla dobrovolnou koordinátorkou 
adopce na dálku v Keni. Jejich organizace byla jedna z mála u nás, která si z darů pro děti na svou 
činnost nevzala vůbec nic. Stavěli a staví dodnes školy v Keni, podporují jednotlivé děti a snad to 
funguje stejně jako tenkrát. Jejich lidé jezdili do Keni za své a měsíc nebo i déle koordinovali činnost 
přímo na místě. 
 
Když byla v Keni Lenka, výdaje si platila sama a letenky ji uhradil sponzor (letecká společnosti z UK). 
Vím, že byla ochotna si i letenky uhradit sama, pokud by sponzor cuknul. Co kdy dělala a dělá, je to se 
zápalem a nadšením. Možná bych to nazvala jinak. Její práce pro Keňu byla vášní. Vášní, která věřila, 
že dokáže pomoci a změnit aspoň malinko svět. 
 
Dnes je takových organizací podle Wikipedie jen u nás 10, které podporují vzdělání a zdravotnictví v 
Africe. Od Arcidiecézní charity až po "Lenčino" Centrum Narovinu. 
 
Věřím, že také OSN, kromě toho, že má velké shromáždění 193 států, je schopno z peněz, s kterými 
disponuje, pomoci. Bohužel mám v poslední době pocit, že OSN už dnes nezmůže vůbec nic. Pouze 
zakazovat návrhy jak zabránit pašerákům s kocábkami vydělávat na uprchlících. 
 
Problém je, že útočníci ať z jakéhokoliv státu a důvodu se žádné OSN neptají. Jen prostě spoléhají na 
humanitu a morálku těch „vyspělých a moderních“ států, že nepřijde odveta. A když ano, tak rozhodně 
to nebude rychle. Prostě až se to všechno x krát projedná a možná někdy odsouhlasí. 
 
Neměla bych v pomoci dětem v Africe opomenout ani UNICEF. 
 
Nejen tyto zmíněné organizace se snaží ulehčit život v Africe a dalších tzv. rozvojových zemích. 
Celosvětově takových organizací existuje určitě stovky, možná i tisíce. 
 
A tak mě napadá … 
 
Na Zemi je 244 států. Z toho plus mínus (podle „úspěšnosti“ IS a dalších) v Africe 53 s více než 900 
miliony obyvatel. 
 
Ne každá africká země je doslova „pralesní“ země. 
 
Ne každá dítě, nebo člověk v Africe dostává nějakým způsobem podporu od těch „rozvinutých“ zemí. 
 
A ne každá africká země produkuje mladé, rozlobené muže, kteří se přidávají k teroru na ostatních. 
 
Když se podívám, ve kterých zemích působí třeba právě adopce na dálku, je tam mizivé procento 
těch, kde jsou tito bojovníci. 
 
Tak snad alespoň v těch kde podporujeme vzdělání a zdravotnictví vědí, že pokud budou sami chtít, 
dokáží vypěstovat obživu. Nemusí terorizovat ostatní, aby přežili. A že i když nejsou často podmínky v 
afrických zemích právě pohostinné, jsou k životu. 
 
Evropa a vlastně ani zbytek světa nemůže zachránit Afriku, i když se v omezených možnostech snaží. 
 
Bohužel, ale někteří rozlobení muži nejen z Afriky mohou naprosto rozložit Evropu. 
 
Odkazy 
 
Adopce na dálku 
 
Seznam afrických států 
 
Počet mírových misí OSN 
 
Nikol Syrovátková 
URL| http://syrovatkova.blog.idnes.cz/c/472...ozzlobeni-mladici-z-afriky.html?ref=rss 


