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Pletení je její celoživotní „kůň“ 
10.2.2016    Týdeník Klatovska    str. 11    

    Hana Jakubčíková Sádlíková     

Rozhovor s Janou Dostálovou z Chudenic 
 
Chudenice – Jana Dostálová ve své profesní dráze působila přes třicet let v knihovně městyse 
Chudenice. Většina tamních občanů ji zná jako knihovnici s milým úsměvem a sympatickou 
výřečností, která miluje svoji práci a koníčky, o kterých vypráví se zaujetím a nadšením. Do svého 
srdce vtěsná nejen svou rodinu, všechny příbuzné, ale i „ty neznámé“, kteří potřebují pomoc. Je 
jednou z těch žen, které se zapojily do charitativního projektu Čtverce pro Afriku aneb Upleť nebo 
uháčkuj čtverec. 
 
* Kdy vám učarovalo pletení? 
 S pletením jsem začínala už jako malá holčička. Ve Spáleném Poříčí, kde jsme bydleli tři roky, 
jsem chodila soukromě na ruční práce k jedné staré paní učitelce, která mě vše naučila a od té doby 
pletu. Přičichla jsem i k jiným ručním pracím jako háčkování a vyšívání, ale to mě tolik nezaujalo. 
Zkrátka cinkání jehlic je pro mě nejkrásnější. Na střední škole jsem už pletla dečky z krajkových vzorů, 
pak drobnější kousky oblečení a nakonec už celé svetry. Oplétala jsem celé dětství mých tří dětí. Pletu 
vlastně celý život. Je to pro mě velký relax a odpočinek. Poslední roky mě moc baví pletení čepiček. 
Nejdříve byly jen pro mé vnučky, ale okolí se moc se líbily. Byly krajkové, copánkové, proužkové, 
všelijakých barev, napletla jsem jich desítky. Před časem se vystavovaly v čítárně městské knihovny v 
Klatovech. Pletení je zkrátka můj celoživotní „kůň“. 
 
* A jak jste se dozvěděla o charitativním projektu Čtverce pro Afriku? 
 O čtvercích jsem si přečetla v Klatovském deníku. Charitativní projekt KnitASquare pomáhá 
opuštěným dětem, sirotkům a dětem s AIDS v Jižní Africe. Odhaduje se, že takových dětí je v Africe 
kolem 15 milionů, z toho v Jižní Africe kolem 1,4 milionu. Čtverce, které lidé pletou a háčkují na celém 
světě, jsou až na místě sešity do dek. Na jednu deku je třeba 35 čtverců. Mě to zaujalo, protože jsem 
doma měla kvanta všelijakých klubíček a zbytků vln. Musím zde poděkovat i mým kamarádkám, které 
mně dodávaly z vlastních zdrojů potřebný materiál. Čtverce pletu jednobarevné, mnohobarevné, 
proužkované i vzorované. Ráda sleduji v televizi cestopisné pořady. Často spatříte na vlastní oči 
nízkou životní úroveň a chudobu většiny obyvatel Afriky, nejvíce se vás dotkne pohled na děti v nouzi. 
Také je mi blízký projekt Adopce na dálku. Můj starší syn se snachou podporují jedenáct let holčičku 
z Nairobi. Jmenuje se Leah Nieri, je sirotek, oba rodiče jí zemřeli na AIDS. Dnes už je to slečna, které 
bude dvacet let. Píše několikrát do roka, posílá fotografie s dárky, například s baťohem do školy, s 
novým kolem, ale i s pytlemi mouky a cukru. Dopisy jsou hodně nábožensky laděné, plné vděčnosti a 
díků za projevený zájem – je to moc dojemné. Je vidět, že tento projekt Adopce na dálku funguje, 
věci se dostanou na správné místo. 
 
* Díky projektu Adopce na dálku mohla ta dívka vystudovat? 
 Ta dívenka v první řadě začala chodit do školy a pokračuje ve studiu. Samozřejmě základ je, 
že umí číst a psát. Posílá všechny opisy vysvědčení, jak jí to jde. Je to radost. Možná i naše rodinná 
zkušenost s adopcí na dálku byla pro mě ten spouštěč,proč jsem šla do projektu Čtverce pro Afriku. 



Loni v květnu, když jsem se o něm v Deníku dočetla, pustila jsem se do pletení. Jsou dny, kdy 
neupletu ani jeden čtverec, a jsou zase dny, kdy upletu i dva. 
 
* Čím je pro vás pletení? 
 Je to můj velký celoživotní kůň, je to odreagování, oddech a velký relax. Těším se na to, že už 
zase vezmu jehlice do ruky a něco hezkého vytvořím... 
 
* Co je na pletení pro vás nejtěžší? A co je naopak na pletení nejkrásnější? 
 Co je na pletení nejtěžší? Já bych řekla, že nic. Pletení je úplně jednoduché. Už nemusím 
nahlížet do žádných knih. Často na začátku netuším, jaké dílo vznikne na konci. Jak pletu, tak si to tak 
různě přetvářím, až to nějak dopadne. Myslím jen na to, abych sladila barvy, vybrala pěkné vzory... 
Jsem puntičkářka, všechny řady musí sedět, všechno musí lícovat. A co je na pletení nejkrásnější? 
Když hotové dílo někomu daruji, když moje dílo udělá radost a navíc když je to překvapení, a když v 
čase vidím, že je ten dárek oblíbený. To je pro mě ta největší odměna a potěšení. 
 
* Co na vaše pletení říká rodina? 
 Snad se jim to líbí. Už je tradice, že když přijedou do Chudenic, já u televize pletu. Teď budu 
muset zase poprosit kamarádky, jestli mají ještě nějaká klubíčka, protože já už jsem s pletacím 
materiálem úplně na dně. 
 
* Máte i jiné koníčky kromě pletení a háčkování? 
 Kromě pletení také ráda pěstuji květiny, v tom se vyžívám. Zahrada je můj další „ráj“. Truhlíky 
plné fuksií, pelargonií a různých balkónových květin. Zeleninu trochu šidím. A nesmím zapomenout na 
domácí mazlíčky. Sedmadvacet let jsem měla trpasličí jezevčíky – dvě fenky, které se dožily opravdu 
vysokého stáří. Teď mi dělají společnost čtyři kočičky, trošku rozmazlené a mlsné. Další moje velká 
láska je cestování, Chorvatsko a řecké ostrovy. Každý rok si vozím od moře oblázky,mám jich plný 
byt, v každé místnosti mám sbírky kamenů. Moje dcera říká, že můj dům je kamenolom. Cestuji s 
kamarádkami nebo s rodinou, s kterou podnikáme dámské jízdy. Nejvíce nás jelo sedm příslušnic 
něžného pohlaví. Největší radost mám, když zjistím, že je u moře oblázková pláž. To jsem úplně 
nejšťastnější. Kamarádky vždy říkají: „Tak si běž hrát.“ Tak já si jdu na pláž sbírat oblázky. 
 
* Vraťme se k Africe. Vím, že jste také pořádali v knihovně v Chudenicích různé besedy a přednášky o 
Africe... 
 Většinu cestopisných přednášek jsme pořádali ve spolupráci knihovna městyse Chudenice a 
klubu Seniorky Chudenice. Činnost v tomto klubu je vlastně také můj další koníček. Jan Duchek z 
Klatov je velký cestovatel a dělá úžasné cestopisné pořady. V roce 2012 jsme uspořádali přednášku s 
názvem Z Kapského Města k Viktoriiným vodopádům, kde autor přestavil Jihoafrickou republiku, 
Namíbii, Botswanu, Zimbabwe a Zambii. Díky němu jsme viděli více než 350 fotografií a slyšeli 
vyprávění o cestě dlouhé 5 550 kilometrů od mysu Dobré naděje přes poušť Namib,národními parky 
Etosha, Okavango, Chobe až k jedněm z nejkrásnějších vodopádů na světě. Pan Duchek nám ve 
svých přednáškách nepředstavil jen Afriku, ale i Asii, Indii, Čínu, Island, Austrálii, naposledy pak Krétu. 
Ráda vzpomínám i na zajímavou besedu o Tanzánii. O zážitky a fotografickou dokumentaci z tohoto 
státu střední Afriky se s námi podělila Eva Malá, která má v Chudenicích maminku a do Afriky jezdí na 
mise. 
 
* Čím je pro vás charitativní projekt Čtverce pro Afriku? 
 Jsem ráda, že něco takového mohu dělat. Že mohu přispět k dobré věci. A třeba to motivuje i 
další ženy, aby v tom pokračovaly, aby se přidaly. Třeba po určitém čase zjistí, že na pletení čtverců 
vznikne trochu závislost. 
 
* Kde lidé mohli vaše čtverce vidět? A znáte i další ženy, které se do projektu zapojily? 
 Upletla jsem už celkem 120 čtverců, to už je na čtyři deky. Poprvé byly tyto čtverce vystaveny 
v loňském roce na zahrádkářské výstavě v Chudenicích. Začátkem ledna 2016 jsem všechny čtverce 
odnesla do čítárny městské knihovny v Klatovech na výstavku a v současné době se koná výstava v 
knihovně v Chudenicích. Do projektu se zapojilo ještě několik dalších chudenických pletařek. Kdo 
ulehčuje břemeno jinému, není zbytečný na světě. 
 
Foto popis| 
Region| Zapadní Čechy 
 



 



 



  



 



 

Češi vytvořili v Africe Ostrov Naděje 
7.5.2016    Právo    str. 5   Zpravodajství 

    Stáňa Seďová     

Před 13 lety parta nadšenců z Centra Narovinu přijela na ostrov na Viktoriině jezeře, kde po 
epidemiích malárie a HIV živořily stovky sirotků. 
 
Pět Čechů a čtyři Keňané pro ně dokázali vytvořit ostrov se sirotčincem, klinikou a školou. Nyní 
otevřeli i první českou střední školu. 
 „Neměli jsme to srdce poslat děti do keňských středních škol, kde je surově bijí, a tak jsme 
postavili vlastní. Řadu let jsme v místní komunitě bojovali s tím, že jsme naše děti nebili, jak je tomu 
tady zvykem. Lidé nevěřili, že když se děti nemlátí, že se mohou něco naučit. My jsme jim to dokázali. 
Naši školu vyšli žáci, kteří měli ve srovnání se studenty z celé Keni výborné výsledky,“ zmínila Dana 
Feminová, ředitelka Centra Narovinu, úspěch absolventů jejich školy. 
 Na ostrov Rusinga u hranic Keni a Ugandy, kde žije zhruba 22 tisíc lidí, z nichž téměř polovinu 
tvoří děti do 15 let, s britskou kolonizací přišlo i školství plné fyzických trestů, zákazů a vojenského 
přístupu. Právě násilí si komunita chudých rybářů, kteří žijí v polygamních rodinách v průměru s osmi 
dětmi, vzala za své. 
 „Když jsme postavili základní školu a začali děti učit úplně jinak, bez trestů, mohly chodit ven, 
neseděly v lavici, kterou nesměly opustit 12 hodin, jak je to běžné, říkali nám, že děti budou drzé a 
neuspějí. I já vyrostl ve školství, kde nás jen mlátili,“ říká Ken Okongo, ředitel keňské kanceláře Centra 
Narovinu. „Jenomže tato metoda produkovala další násilí, i pak třeba v rodinách. Nyní už nám věří i 



místní, že je třeba vychovávat děti jinak. Na Ostrově Naděje pořádáme i semináře nenásilí pro 
dospělé,“ popsal dopad na lokální obyvatele. 
 
V únoru začalo 31 studentů 
 
Poté, co se ze sirotků rekrutovali školáci a byli vychováváni 10 let v unikátním prostředí, kdy už v šesti 
letech mluví anglicky, nechtěli pracovníci poslat své žáčky do internátních škol, kde v jedné místnosti 
spí i 150 dívek na palandách a v rámci výuky je čeká bití. „Letos v únoru jsme otevřeli střední 
internátní školu, kde budujeme i pokoje po čtyřech. Zatím máme jednu třídu o 31 žácích, ale cílem je 
vytvořit střední školu pro 120 studentů,“ popsala Feminová. Na Ostrově Naděje nyní žije 80 dětí v 
sirotčinci, 100 tu navštěvuje mateřskou školku, 300 dětí základní školu. Krom toho tu je ještě klinika, 
komunitní centrum a farma. 
 Zaměstnáno je tu 45 lidí z místní komunity, kteří se podílejí i na stavbách budov. Učí se tu 
efektivní způsoby rybolovu, chovají slepice, pěstují kávu a čaj a už třetí rok je vyvážejí. Založili i hmyzí 
farmu a učí se vyrábět sošky, určené rovněž k vývozu. 
 
Adopce na dálku 
 
„Financování je problém. Chceme, aby si ostrov dokázali vést místní učitelé a aby se to samo uživilo. 
To bude nějaký čas trvat. Žijeme ze sponzorských darů, pomáhají nám i místní firmy a podnikatelé. A 
také slovenská vláda, kde máme občanské sdružení. V Česku bohužel Keňa nepatří mezi prioritní 
země pomoci,“ vysvětluje ředitelka, která odhaduje, že ostrov zatím spolkl přes dvacet miliónů korun. 
 Hlavní pomocí jsou adopce na dálku, díky kterým Centrum pomohlo už čtyřem tisícům dětí v 
různých koutech světa. 
 Konkrétně na Ostrově Naděje se z příspěvků adoptivních rodičů zaplatí roční školné ve výši 
7200 korun na základní škole nebo 14 400 korun na střední škole, a když je o děti postaráno, 25 
procent z peněz jde na stavbu a podporu projektů,“ dodala Feminová. 
 
*** 
Neměli jsme to srdce děti poslat do keňských středních škol, kde je surově bijí, a tak jsme postavili 
vlastní Dana Feminová, ředitelka Centra Narovinu 
 
Foto popis| Ostrov Naděje na ostrově Rusinga uprostřed Viktoriina jezera v Keni začal vznikat v roce 
2003.  
Foto autor| Foto Centrum Narovinu 



Semafor ve čtvrtek Narovinu 
10.5.2016    Haló noviny     

str. 12   mozaika zajímavostí 
         

Divadlo Semafor chystá ve čtvrtek od 19 hodin pro Centrum Narovinu benefiční představení 
SEMAFOR MÁ ZELENOU, na kterém nebudou chybět Jiří Suchý, Jitka Molavcová a další interpreti 
divadla, kteří vystoupí samozřejmě bez nároku na honorář. 
 Divadlo Semafor už od roku 2007 podporuje u humanitárního sdružení Centrum Narovinu 
vzdělání Ashley Wambui z Keni v programu Adopce afrických dětí - projektu pomoci na dálku. Právě 
od členů divadla vzešla myšlenka benefičního představení na podporu projektu Centra Narovinu v 
Keni - komunitního centra Ostrov Naděje na Rusinga Island. 
 Benefiční představení podporuje také Česká televize, která je hlavním mediálním partnerem. 
Představení se bude online vysílat na iVysílání. Cena vstupenky je 300 Kč. Je možné si ale také 
zakoupit dražší vstupenky a podpořit rozvoj komunitního centra v neomezené výši. Desítku 
nejštědřejších organizátoři odmění dárečky z férového obchůdku Narovinu. 
 Už minulý týden Centrum Narovinu (napojené na Humanistické hnutí) zorganizovalo Africké 
dopoledne pro Ostrov Naděje - úspěšný rozvojový projekt České republiky a Slovenska v Keni. 
Studenti nově postavené střední školy tam díky projektu mají za sebou první školní trimestr. 
 Je tedy zřejmé, že v Keni se škole daří i bez rákosek, známek, uniforem a s respektujícím 
přístupem! Africké dopoledne podpořily například herečka (a další adoptivní maminka v projektu 
pomoci na dálku) Barbora Munzarová, mezinárodní škola Park Lane a SlovakAid. 
 V první fázi se postavila budova se dvěma třídami, laboratoř pro odborné předměty (fyzika, 
chemie a biologie), budova ubytovny pro chlapce, další budova ubytovny pro dívky a administrativní 
budova s kancelářemi a sborovnou. První studenti usedli do svých lavic v únoru t. r., v těchto dnech 
jim začal druhý školní trimestr... Pomůžete rozvoji této ušlechtilé aktivity -třeba účastí na čtvrtečním 
koncertu - i vy? 
 
Jednou ze stálých opor Divadla Semafor je zpěvačka a herečka Lucie Černíková. Na rozdíl od 
úspěšných muzikálových hvězd Karoliny Gudasové a Radima Schwaba, kteří ve čtvrtek hrají v Sibyle 
Divadla Hybernia, Lucku byste mohli vidět... 
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První multikulturní open air festival Kaleidoskop 
25.6.2016    prahatv.eu    str. 0   PRAHA 4 

    Jana Schillerová    Adopce Afrika     

Den plný barev, chutí, vůní, hudby a tance. Tradiční pochoutky z různých koutů světa a mnohem víc. 
To nabídl o víkendu multikulturní open air festival Kaleidoskop v Praze 4 . 
Na Praze 4 žije stále více cizinců. Proto se čtvrtá městská část rozhodla uspořádat multikulturní 
festival Kaleidoskop. 
Festival pořádá městská část Praha 4 s finanční podporou hlavního města Prahy. 
"My jsme se rozhodli už vzít na vědomí, že v Praze 4 žije vlastně nejvíc cizinců ze všech městských 
částí. A rozhodli jsme se tím pádem pozvat všechny lidi, kteří je chtějí poznat, kteří si je chtějí 
poslechnout, ochutnat jejich jídlo a nějak vyjádřit tu jejich toleranci vůči tomu, " řekla Adéla Gjuričová, 
radní MČ Praha 4. 
V rámci Kaleidoskopu se mohly prezentovat také neziskové organizace. Třeba u stánku Světlo pro 
svět si mohli návštěvníci vyzkoušet slepeckou dráhu se zavázanýma očima a slepeckou holí. 
"Je to dobrá příležitost, jak se mohou ty neziskovky prezentovat. Lidé se mohou seznámit, mohou 
něčím přispět a dozvědí se více informací. Máme tady třeba česko-ukrajinskou nadaci, " řekl Daniel 
Kunc, zastupitel MČ Praha 4. 
"Máme tady Centrum Narovinu, kteří zase dělají ty adopce na dálku," řekla Petra Handlová, 
organizátorka a PR MČ Praha 4. 
"Žijeme lidé různého původu, různého vyznání. Myslím, že pražáci jsou všichni odněkud a my to tady 
chceme zdůraznit, chceme, aby se tu všichni cítili jako doma," řekl Petr Štěpánek, starosta MČ Praha 
4. 
Kdo přišel, mohl ochutnat speciality mexické kuchyně, vypít kávu z Kavárny židovské obce, dát si 
sladkou tečku v podobě palačinek, odpočinout v kigistánské jurtě nebo třeba zakoupit tradiční výrobky. 
Anketa: návštěvníci akce 
Den plný chutí, vůní, hudby a tance. To byl první ročník multikulturního open air festivalu Kaleidoskop. 
URL| http://www.prahatv.eu/zpravy/archiv/1/...ikulturni-open-air-festival-kaleidoskop 

U popelnice v Mombase našla miminko. Nechte si ho, řekli jí 
3.8.2016    Právo    str. 1   Titulní strana 

    Stáňa Seďová     

 
 
 

 
 

 



U popelnice v Mombase našla miminko. Nechte si ho, řekli jí 
4.8.2016    novinky.cz    str. 0   Domácí 

    Stáňa Seďová     

Těžko uvěřitelný příběh se šťastným koncem se stal pracovnici českého Centra Narovinu, které už 20 
let pomáhá v Keni s adopcemi a vzděláváním místních dětí. V lednu našla nedaleko svého domku v 
Mombase u popelnic odhozené novorozeně. Po ošetření v nemocnici jí na policejní stanici dítě dali do 
náručí a k tomu papír, že je teď oficiálně její. 
„Tak si chlapečka odnesla domů a stala se ve svých 60 letech zase mámou. A protože jí před rokem 
nedaleko místa, kde chlapečka našla, zemřel její dospělý syn, má pocit, že to celé není jen náhoda,“ 
popsala Simona Heřtusová z Centra Narovinu osud, který potkal jejich dlouholetou koordinátorku 
Dorice Ndege. 
 
Češi mají nyní v Keni 2500 dětí 
„Byť se to v našich podmínkách může zdát opravdu neuvěřitelné, tak to v Keni chodí. Nefunguje tam 
žádná sociální sféra, stát nezřizuje žádné dětské domovy nebo sirotčince. Když už existují záchranné 
sítě pro opuštěné děti, zřizují je charity a neziskové organizace. Takže se skutečně může stát, že 
policie rozhodne o svěření do péče člověku, který dítě nalezne. A chlapec měl to ráno opravdu velké 
štěstí – našel si velmi milující maminku,“ dodala Heřtusová. 
Za dvě desetiletí se už jak čeští, tak místní pracovníci centra potkali s ledasčím. Hlavním projektem je 
právě Adopce afrických dětí na dálku, ten funguje od roku 2002 a už pomohl více než 4000 dětem 
vychodit základní i střední školu. 
Nyní posílá Centrum Narovinu díky českým, v některých případech i slovenským rodičům do školy 
2500 dětí v Keni. 
 
Zájem o adopce neupadá 
 
Ani po letech, kdy u nás zaznamenala adopce na dálku doslova boom, zájem ze strany tuzemských 
adoptivních rodičů neupadá. 
 



A nejde jen o dospělé zájemce. Adoptivními rodiči se u nás na dálku stávají už i školáci. 
„V České republice je o projekt Adopce na dálku stále velký zájem. Mezi adoptivními rodiči jsou 
jednotlivci, celé rodiny, firmy, organizace a také třídy či celé školy. Děti jsou se svými sponzory v 
kontaktu třikrát ročně, pravidelně jim posílají fotografie, dopisy a vysvědčení. 
Adoptivní rodiče také navštěvují své děti a jejich rodiny přímo,“ uvedla předsedkyně správní rady 
centra Heřtusová. 
To u programů tohoto typu realizovaných charitami možné není. Podle pracovníků českého centra 
však reálné setkání přináší radost a obohacení vztahů mezi adoptivními rodiči a dětmi, které díky 
financím z Česka mohou zcela změnit svůj životní scénář. 
Návštěvy prohlubují vzájemnou komunikaci a přátelství rodin často trvá i po skončení studia dětí v 
programuSimona Heřtusová, Centrum Narovinu „Návštěvy prohlubují vzájemnou komunikaci a 
přátelství rodin často trvá i po skončení studia dětí v programu. Za ta léta ji realizovalo asi padesát 
českých rodin. Tím, že Keňa je i oblíbenou turistickou zemí, zajeli si na safari, k moři a pak do domovů 
nebo škol adoptivních dětí. I komunikace a dopisy jsou pak už jiného charakteru, jak děti, tak rodiče 
vědí, komu píšou. Vědí, na co se mají ptát,“ popsala zkušenosti pracovníků centra Heřtusová. 
Deset dětí z Keni už dokonce návštěvu svým adoptivním rodičů oplatilo, a podívalo se tak do malé 
středoevropské země, z níž pocházejí lidé, kteří jim dali šanci na lepší život. 
Adopce dětí navštěvujících základní školu stojí ročně 7200 korun, vyrostou-li a nastoupí na střední 
školu, částka se zdvojnásobí. Kromě školného adopce zahrnuje i platbu 1500 korun za zdravotní 
pojištění, díky kterému je dětem poskytována lékařská péče po celý rok. 
Centrum Narovinu také letos vybudovalo celý Ostrov Naděje na Rusinga Island v Keni, kde žije a 
chodí do školy díky sponzorům přes 400 dětí, převážně sirotků. 
 
URL| https://www.novinky.cz/domaci/410949-u...asla-miminko-nechte-si-ho-rekli-ji.html 

Objektivem Canon ambasadora Jana Šibíka 
25.10.2016    Foto video    str. 62   Praxe / Fotografické žánry 

    Jan Šibík     

Canon ambasador a legendární reportážní fotograf Jan Šibík byl svědkem pádu berlínské zdi, mnoha 
válečných konfliktů, následků zemětřesení, genocid a dalších událostí, které bez nadsázky píší 
světové dějiny. Při své práci se ale především stýkal s místními lidmi, kteří na ramenou vždy nesou tu 
největší oběť. Proto se také podílí na organizaci humanitárních akcí. Canon si v předvánočním čase 
spolu s Janem Šibíkem položil otázku: „Jak pomoci ostatním?“ 
Pomáhat ostatním se dá všelijak. Dokonce pomocí fotografií. Reportážní fotografové mají dva úkoly - 
uchovávat historické okamžiky a informovat svět o dění na místě, kde není bezpečno a kde lidé 
potřebují pomoci. Teď a tady. Díky reportérům se do takovýchto míst tedy může dostat humanitární 
pomoc se zdravotnickým materiálem, potravinami, vodou a dalšími nezbytnostmi. Člověk je tvor 
empatický, a pokud vidí „na vlastní oči“ skrz fotografii utrpení, jistě má větší motivaci k pomoci. Bez 
reportérů by se zbytek světa ani nedozvěděl, jaké hrůzy se můžou odehrávat. Jan Šibík se věnuje 
reportážní fotografii celý život. Zároveň je držitelem významných fotografických cen, mimo jiné 
WORLD PRESS PHOTO. A celou svou kariéru má při ruce fotoaparáty značky Canon, momentálně 
EOS 5D Mark II a EOS 5D Mark III. 
 Jan Šibík se ale zaměřuje i na další specifickou oblast pomoci. Podporuje adopci na dálku 
dětí v Africe, naposledy pomocí prodejní výstavy, ze které šel veškerý výdělek dětem v komunitním 
centru v Keni. Jan Šibík fotografoval v největším keňském slumu v Kibeře, kde žije více než milion lidí. 
Velikým problémem je zde nejen všeobecná chudoba, ale také vir HIV. Z toho plyne jediné - velké 
množství sirotků, kteří často nemají základní péči a vzdělání. Projekt adopce je zaměřen na konkrétní 
dítě, které díky zaslaným penězům může získat vzdělání, a tedy možnost pracovního místa. 
 Každý z nás by se měl zamyslet nad tím, jak by mohl pomoci ostatním. Canon proto vyhlásil 
kampaň s názvem Moje první opravdová fotka. Zapojte se do materiálních sbírek, staňte se 
dobrovolníky nebo jen pomozte babičce s těžkou taškou. Zaznamenejte svou pomoc a inspirujte 
ostatní! Nejsme tu sami! 
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Mikulášské trhy v Kladrubech nabídly i pomoc dívce z Keni 
3.12.2016    tachovsky.denik.cz    str. 0   Moje Tachovsko 

    Antonín Hříbal     

Kladruby – Za mrazivého, ale sluncem prozářeného dopoledne, se v Kladrubech konaly Mikulášské 
trhy s vepřovými hody. Návštěvníci se tak těšili ze zabíjačkových pochoutek, medoviny a nechyběl ani 
tradiční svařák. Prodejci nabízeli také vánoční dekorace a zboží a z pódia zněly písně skupiny Kudrna 
Koled Band. 
"Nepřehlédnutelný byl stánek, kde role prodejců se ujali žáci a žákyně místní základní školy. Nabízeli 
své rukodělné práce a finanční výtěžek použijí jako příspěvek na studium dívky v Keni. Adopcí na 
dálku podporují Muthinu Munywoki už desátým rokem. „Od února půjde do druhého ročníku na 
střední školu," říká učitelka Bohuslava Dusíková, která před desetiletím stála u zrodu nápadu adopce 
na dálku dívky z africké země. 
Za pultem stánku stál s dalšími spolužáky školy také Pavel Pechman. „S učitelem jsem vyráběl tento 
květináč se šiškami jako vánoční dekoraci," ukazuje na jeden z mnoha výrobků. „Je to pěkné takto o 
Vánocích pomoci a dívka z Keni z toho má pak peníze do školy," dodává. Prostředky na podporu 
keňské dívky získávají děti kladrubské základní školy právě takto, prodejem vlastních výrobků na 
trzích. „Třikrát do roka. Na Mikulášském, Velikonočním trhu a Historickém jarmarku. Kladrubští jsou na 
to už zvyklí a rádi si přijdou nějaký výrobek od žáků koupit. Dnes byl neskutečný frmol hned od rána. V 
osm hodin začínaly trhy a my už tu měli frontu," poukazuje Dusíková. 
Část výrobků děti vytvoří při výtvarné výchově. „Dvakrát do roka ale děláme jakýsi výrobní den, to na 
Velikonoce a nyní na Vánoce. Dělali jsme vánoční dekorace z nejrůznějších materiálů, jako různé 
andílky, svícny, stromečky, ozdobené květináče a mnoho dalšího." 
Za deset let se i obměnila generace dětí, které přispívají dílem na adopci dívky Muthinu. „Chodí 
nakupovat právě i bývalí žáci. Dnes tu byla slečna, které je už dvacet tři let, a která před těmi deseti 
lety tu s námi stála u stánku," dále říká učitelka Dusíková. Nyní má Muthinu Munywoki školu 
bezplatně, ale musí si platit například učebnice, pomůcky a školní uniformu. Za deset let si se 
vzdálenými spolužáky z Kladrub už vyměnila dopisy, které by množstvím prý vydaly i na knihu." 
URL| http://tachovsky.denik.cz/zpravy_regio...idly-i-pomoc-divce-z-keni-20161203.html 
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Mikulášské trhy v Kladrubech nabídly i pomoc dívce z Keni 
5.12.2016    Tachovský deník    str. 3   Tachovsko/události 

    ANTONÍN HŘÍBAL    Adopce Afrika     

Zabíjačkové speciality, vánoční dekorace, hudba i stánek, kde výrobky prodávali školáci, aby mohli 
podpořit studentku z Afriky. 
Také takové byly trhy v Kladrubech Kladruby – Za mrazivého, ale sluncem prozářeného dopoledne, se 
v Kladrubech konaly Mikulášské trhy s vepřovými hody. Návštěvníci se tak těšili ze zabíjačkových 
pochoutek, medoviny a nechyběl ani tradiční svařák. Prodejci nabízeli také vánoční dekorace a zboží 
a z pódia zněly písně skupiny Kudrna Koled Band. 
 Nepřehlédnutelný byl stánek, kde role prodejců se ujali žáci a žákyně místní základní školy. 
Nabízeli své rukodělné práce a finanční výtěžek použijí jako příspěvek na studium dívky v Keni. 
Adopcí na dálku podporují Muthinu Munywoki už desátým rokem. „Od února půjde do druhého 
ročníku na střední školu,“ říká učitelka Bohuslava Dusíková, která před desetiletím stála u zrodu 
nápadu adopce na dálku dívky z africké země. 
 Za pultem stánku stál s dalšími spolužáky školy také Pavel Pechman. „S učitelem jsem 
vyráběl tento květináč se šiškami jako vánoční dekoraci,“ ukazuje na jeden z mnoha výrobků. „Je to 
pěkné takto o Vánocích pomoci a dívka z Keni z toho má pak peníze do školy,“ dodává. Prostředky na 
podporu keňské dívky získávají děti kladrubské základní školy právě takto, prodejem vlastních 
výrobků na trzích. „Třikrát do roka. Na Mikulášském, Velikonočním trhu a Historickém jarmarku. 
Kladrubští jsou na to už zvyklí a rádi si přijdou nějaký výrobek od žáků koupit. Dnes byl neskutečný 
frmol hned od rána. V osm hodin začínaly trhy a my už tu měli frontu,“ poukazuje Dusíková. 
 Část výrobků děti vytvoří při výtvarné výchově. „Dvakrát do roka ale děláme jakýsi výrobní 
den, to na Velikonoce a nyní na Vánoce. Dělali jsme vánoční dekorace z nejrůznějších materiálů, jako 
různé andílky, svícny, stromečky, ozdobené květináče a mnoho dalšího.“ 
 Za deset let se i obměnila generace dětí, které přispívají dílem na adopci dívky Muthinu. 
„Chodí nakupovat právě i bývalí žáci. Dnes tu byla slečna, které je už dvacet tři let, a která před těmi 
deseti lety tu s námi stála u stánku,“ dále říká učitelka Dusíková. Nyní má Muthinu Munywoki školu 
bezplatně, ale musí si platit například učebnice, pomůcky a školní uniformu. Za deset let si se 
vzdálenými spolužáky z Kladrub už vyměnila dopisy, které by množstvím prý vydaly i na knihu. 
Fotogalerii najdete na tachovsky.denik.cz 
 
Foto popis| TAKTO SE ŽÁCI A ŽÁKYNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY V KLADRUBECH starali o prodej svých 
rukodělných výrobků. Výtěžek z prodeje půjde už desátým rokem na adopci na dálku pro dívku 
Muthinu Munywoki z Keni. 
Foto popis| OD OSMÉ HODINY RÁNO SE ZAPLŇOVALY MIKULÁŠSKÉ TRHY návštěvníky, kteří 
měli na výběr od cukrovinek přes teplé nápoje a vánoční dekorace až k zabíjačkovým specialitám. 
 
Foto autor| 4x foto:Deník/Antonín Hříbal 
Region| Západní Čechy 
 

FOTO 
15.12.2016    Prachatický deník    str. 3   Prachaticko/Jižní Čechy 

        Adopce Afrika     

Foto popis| VÁNOČNÍ TRHY uspořádali školáci ze Základní školy ve Volarech. Chodby školní budovy 
se změnily v obrovské tržiště, kde děti nabízely vánoční dekorace i dobroty. Výtěžek z trhu jde na 
podporu keňského chlapce Petra Odhiambo Kipasi Kisumu-Mbita z projektu adopce na dálku. Část 
peněz školáci pošlou do ZOO Ohrada pro jeřába popelavého. 
Foto autor| Foto: Ladislav Beran 
Region| Jižní Čechy 
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