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Vytvořili rekord v malování sněhuláků 
2.1.2014    Vysočina - regionální týdeník    str. 2   Zpravodajství 

    (lm)    Adopce Afrika     

Žďár nad Sázavou – Celkem 352 dřevěných sněhuláků se podařilo omalovat, a tím získat český 
rekord v této činnosti, dětem i dospělým ve Žďáře nad Sázavou. „Rekord byl Agenturou Dobrý den 
potvrzen a bude zapsán do České knihy rekordů,“ informovala zástupkyně ředitele žďárského Active – 
střediska volného času (SVČ), které malování sněhuláků uspořádalo, Marie Neubauerová. 
 Aby bylo rekordu dosaženo, museli školáci i účastníci veřejné vánoční výtvarné dílny 
namalovat tvář minimálně 333 dřevěným sněhulákům, které vysoustružil výrobce lidových hraček 
Zdeněk Bukáček z Krouny. 
 Ten jich měl pro jistotu připraveno 371 a všem „výtvarníkům“ radil, jak mají při práci 
postupovat. „Malování sněhuláka není těžké, ale asi tak hodinku času přece jenom zabere,“ uvedl 
Zdeněk Bukáček. Protože dosud žádný rekord v malování dřevěných sněhuláků v České knize 
rekordů zanesen není, číslo, kterého pro něj musí dosáhnout, si organizátoři pokusu stanovili sami. 
„Je to takové sympatické a dobře zapamatovatelné číslo, předpokládali jsme, že by se ho dalo 
dosáhnout,“ řekla Marie Neubauerová. Výtěžek z akce (lidé si neomalovaného sněhuláka kupovali za 
60 korun) poputuje na podporu keňského školáka, kterého Active – SVČ adoptovalo na dálku. 
 
Foto popis| FIGURKY. Výrobce lidových dřevěných hraček Zdeněk Bukáček (na fotce vpravo) 
přichystal 371 sněhuláků. 352 z nich pak dodali malí i velcí „malíři“ barvami tvář. 
Foto autor| Foto: Týdeník/Lenka Mašová 
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Výstava Centra Narovinu 
 
Srdečně Vás zveme do PALLADIA na patro +1 na výstavu 
dokumentárních fotografií, které zachytili dobrovolníci z 
Centra Narovinu při svých cestách v rámci projektů rozvojové 
spolupráce. Fotografie mapují život v nejchudších čtvrtích 
– slumech – i na vesnicích, stejně jako rozvojové projekty v 
Keni. Součástí výstavy je také prodejní stánek (umístěn 
vedle výstavy) typických afrických rukodělných výrobků 
v duchu „Fair Trade“. Přijďte si vybrat krásný dárek a 
podpořit tím výrobce a projekty v Keni. Výstavu si můžete 
prohlédnout až do 31. března 2014.  

 
 
 
 
 



 



 



Škola pořádá benefici pro Afričana 
13.6.2014    Nymburský deník    str. 2   Nymbursko/region 

    (mj)    Adopce Afrika     

Nymburk – Základní škola Komenského pořádá v úterý 17. června od 8.15 hodin v hale školy 
benefiční basketbalový zápas mezi učiteli školy a vybranými žáky z devátých tříd, převážně ze 
sportovní třídy 9. B. Výtěžek z tohoto zápasu je věnovaný chlapci z Keni, kterého škola před několika 
lety adoptovala na dálku a kterému pravidelně finančně pomáhá a on díky tomu může navštěvovat 
školu a lékaře. Zápas nebude jen tak obyčejný, neboť každý koš učitelů bude pomáhat a znamenat 10 
Kč pro Calvince. Během zápasu zároveň proběhne také dobrovolná sbírka mezi diváky. 
Foto popis| Region| Střední Čechy 
 

Basketbalová benefice na Komendě opět pomáhala keňskému 
chlapci Calvincovi 

26.6.2014    Nymburský deník    str. 8   Z regionu 
    Mgr. Jan Petřík    Adopce Afrika     

Předposlední červnový týden v úterý se uskutečnil druhý ročník basketbalové benefice 
napodporuCalvince,kterýbyl 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 devátých tříd a učitelé, kterým na pomoc přišli zkušenější mistři v oboru, především 
trenéři a juniorští basketbalisté zBCMNymburkakvidění tak byl líbivý basketbal. Nevšední sportovní 
zážitek si nenechali ujít ani vzácní hosté jako místostarosta Pavel Fojtík nebo bývalý reprezentant a 
několikanásobnýmistrMattoniNBL Pavel Beneš, který se stal klíčovou posilou týmů učitelů a mohl tak 
ukázat zaplněné hale na Komendě svůj ohromný basketbalový talent. Zápas nakonec skončil drtivým 
vítězstvím učitelů o čtyřicet bodů. „Ohlasy na tuto akci jsou téměř ze všech stran kladné, což nás velmi 
těší. Asi nejdůležitější pro nás všechny není závěrečné skóre, ale skutečnost, že se podařilo pro 
Calvince opět získat téměř tři tisíce korun, což je skvělé. Všem, kteří přispěli jakoukoliv částkou, moc 
děkujeme“ okomentoval červnovou událost organizátor a autor benefiční myšlenky pedagog Honza 
Petřík. 
Foto popis| Region| Střední Čechy 
 
 



 



 

 

 

 

 

 



 



 



Rose Auma v Praze a Měsíc za mír 
2.9.2014    Haló noviny    str. 13   Mozaika zajímavostí 

        Adopce Afrika     

Keňská dívka Rose Auma z programu Adopce afrických dětí - projektu pomoci na dálku navštíví své 
adoptivní rodiče v Praze. Humanisté, kteří za Adopcí afrických dětí stojí, pak také právě dnes rozjíždí 
kampaň Měsíc za mír a nenásilí. 
 Rose ve vzdělávacím programu Centra Narovinu prošla základní, střední i vyšší odbornou 
školou. Dnes je jí 22 let a úspěšně studuje bakalářský obor na univerzitě v Keni. 
 Jaké jsou její další plány do budoucna? Co jí projekt přinesl? Jaký vztah má s českou 
rodinou? To vše se můžete dozvědět přímo na setkání s Rose, které vás může inspirovat k zapojení 
se do projektu. 
 Již zítra ve 13.25 budou k dispozici první dojmy, přivítání a představení programu Rose v 
Evropě, a to na ruzyňském letišti. Ve čtvrtek 11. září od 18 hodin pak proběhne samotné veřejné 
setkání s Rose spojené s promítáním, povídáním a besedou Centra Narovinu o rozvojových 
projektech v Keni. To vše v Restauraci I Love Mama, Lublaňská 11, Praha 2. Více informací najdete 
na webu http://www.adopceafrika.cz. 
Foto popis| Rose Auma přiletí z Keni už zítra. 
 

Díky druhé mámě studovala 
4.9.2014    Mladá fronta DNES    str. 4   Střední Čechy 

    Barbora Poláčková    Adopce Afrika     

Před deseti lety měla keňská dívka Rose štěstí. Přes databázi afrických dětí k adopci získala adoptivní 
mámu a může studovat. Včera se poprvé setkaly. 
 
RUZYNĚ V příletové hale ruzyňského letiště stojí nenápadná skupinka čtyř žen. Vypadají napjatě. A 
kdykoliv se otevřou dveře od výdeje zavazadel, natáhnou krky a hledají známou tvář. 
 Tedy známou alespoň z fotografií – keňská dívka Rose je třikrát ročně posílá jedné z nich. Své 
adoptivní matce, která již deset let sponzoruje její vzdělání přes program Adopce na dálku. 
 „Program organizujeme od roku 2002 a do dnešního dne bylo adoptováno dva tisíce pět set 
dětí,“ vysvětluje předsedkyně Centra Narovinu Dana Feminová. Adoptivní rodiče posílají dětem, které 
si sami vyberou, sedm tisíc dvě stě korun ročně. Organizace z nich zaplatí vše potřebné. Školné, 
sešity, učebnice, školní uniformy. Na oplátku posílají děti svým mecenášům třikrát ročně vysvědčení, v 
Keni má školní rok tři části. 
 Že letadlo již dávno přistálo je možné odhadnout podle skupiny letušek. Po Rose však ani 
památky. Až o dvacet minut později vychází drobná dívka v tričku s nápisem Kenya. Téměř ihned si 
padá kolem krku s pracovnicemi organizace. Ovšem největší radost má drobná žena – její adoptivní 
matka. Rose u ní bude celý měsíc bydlet a po deseti letech, kdy si pouze dopisovaly a několikrát si 
zavolaly, spolu konečně mohou strávit nějaký čas. 
 Dvaadvacetiletá Rose díky programu studuje na univerzitě, kterou brzy dokončí s bakalářským 
titulem v oboru životního prostředí. „Vím, že bych se bez projektu nikdy nedostala tak daleko,“ říká 
vděčně. Pozvání do Prahy je odměna za to, že Rose zvládla závěrečné zkoušky. 
 
Foto popis| Setkání Na Rose čekali na letišti lidé z neziskové organizace Centrum Narovinu i její 
adoptivní matka. 
Foto autor| Foto: Dan Materna, MAFRA 
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - střední Čechy 
 
 
 



To je ta dívka z fotky. „Máma“ z Čech jí pomohla vystudovat 
4.9.2014    Mladá fronta DNES    str. 2   Praha 

    Barbora Poláčková    Adopce Afrika     

 

„Máma“ z Čech pomohla africké dívce vystudovat, po 10 letech se 
setkaly 

7.9.2014    praha.iDNES.cz    str. 0   Praha / Praha - zprávy 
    MF DNES, Barbora Poláčková    Adopce Afrika     

Dívka Rose z Keni měla před deseti lety velké štěstí. Přes databázi afrických dětí tehdy získala druhou 
matku - Češku, díky níž dostala šanci jako jen málo keňských dětí. Se ženou, která jí umožnila 
studovat vysokou školu, se dvaadvacetiletá Rose uplynulou středu poprvé setkala. 
Příletová hala ruzyňského letiště je plná lidí. Většina z nich drží v ruce papírové cedulky se jmény a 
čeká, kdo se k nim přihlásí. Mezi nimi stojí nenápadná skupinka čtyř žen. Všechny vypadají napjatě, a 
kdykoliv se otevřou dveře od výdeje zavazadel, natáhnou krky a hledají známou tvář. 
Tedy známou alespoň z fotografií – keňská dívka Rose je třikrát ročně posílá jedné z nich. Své 
adoptivní matce, která již deset let sponzoruje její vzdělání přes program Adopce na dálku. 
Na Rose čekali na letišti lidé z neziskovky i její adoptivní rodiče. 
„Program organizujeme od roku 2002 a do dnešního dne bylo adoptováno dva tisíce pět set dětí. 
Hodně už vzdělání dokončilo,“ vysvětluje předsedkyně Centra Narovinu Dana Feminová. 
Adoptivní rodiče posílají dětem, které si sami vyberou, sedm tisíc dvě stě korun ročně. Organizace z 
nich zaplatí vše potřebné. Školné, sešity, učebnice, školní uniformy. Na oplátku posílají děti svým 
mecenášům třikrát ročně vysvědčení. „V Keni jsou tři školní období. Po každém z nich škola vydává 



vysvědčení. To spolu s fotkou a dopisem přeposíláme,“ říká Feminová. Dodává, že adoptivní rodiče 
mohou dětem psát kdykoliv a že občas posílají i drobné dárečky. Odpovědi ale tak často nechodí, 
rodiny dětí nemají na poštu peníze. Kde je Rose? 
Že letadlo již dávno přistálo, je možné odhadnout podle skupiny letušek, které ve slušivých 
kloboučcích doprovázejí piloty k východu. Po Rose však ani památky. O dvacet minut později je hala 
téměř prázdná. Čtyři ženy jsou stále na místě a radostné očekávání nahrazuje strach, že se něco 
stalo. „Co když se jí v Dubaji nepovedlo přestoupit?“ strachuje se jedna z nich. 
V tom se znovu otvírají dveře a z nich vychází drobná dívka v tričku s nápisem Kenya. Táhne kufr a 
nesměle hledá, kdo si pro ni přijel. Ke strachu není důvod. Téměř ihned si padá kolem krku s 
pracovnicemi organizace. 
Ovšem největší radost má drobná krátkovlasá žena – její adoptivní matka. Rose u ní bude celý měsíc 
bydlet a po deseti letech, kdy si pouze dopisovaly a několikrát si zavolaly, spolu konečně mohou 
strávit nějaký čas. 
Dvaadvacetiletá Rose díky programu studuje na univerzitě, kterou brzy dokončí s bakalářským titulem 
v oboru životního prostředí. „Vím, že bych se bez projektu nikdy nedostala tak daleko,“ říká vděčně. 
Jako odměnu za to, že Rose zvládla závěrečné zkoušky, ji adoptivní matka pozvala do Prahy. 
Rose je druhé adoptované dítě, které se díky programu podívá do České republiky. Během svého 
pobytu navštíví několik škol, kde studentům povypráví o životě v Keni. Příští čtvrtek se také setká s 
adoptivními rodiči jiných školáků a dalšími zájemci, kteří chtějí vědět, jak adopci děti prožívají a co to 
pro ně znamená. 
Její pražský pobyt je hlavně šancí seznámit se se ženou, která ovlivnila její život. „Nemůžu se dočkat, 
až se lépe poznáme,“ těší se Rose a odchází z letiště za novým dobrodružstvím. 
URL| http://praha.idnes.cz/africka-divka-st...aspx?c=A140904_2096474_praha-zpravy_mav 
 

„O líbání Pražanů na ulici budu v Keni vyprávět,“ říká adoptovaná 
dívka 

16.9.2014    Mladá fronta DNES    str. 3   Praha 
    Barbora Poláčková    Adopce Afrika     

 



Jarmark vydělává Keni 
17.10.2014    5plus2    str. 6   Táborsko 

    LUCIE SCHMIEDOVÁ    Adopce Afrika     

Před devíti lety si adoptovali děti ze školy v Plané nad Lužnicí hocha z Afriky 
 
PLANÁ NAD LUŽNICÍ / Mohamed Ingasi z Keni má v Česku desítky adoptivních rodičů. Mnohdy 
nejsou o mnoho starší, než je on sám. Přesto mu dokáží pomoci a získat pro něho peníze na studium. 
Všechno v podstatě díky povodním. Navázání kontaktu mezi Základní školou v Plané nad Lužnicí a 
hochem z Keni vzniklo na jaře roku 2006. Celý nápad vzešel z povodní, které v roce 2002 a 2006 
poškodily školu. Tehdy se na opravách podíleli učitelé i děti z desítek školních zařízení České 
republiky. 
„Šlo nejen o školní vybavení, ale třeba i malé částky peněz, které pro nás děti vybraly, a mnohde 
dokonce vydělaly,“ vzpomíná ředitelka Hana Vellánová. Dohromady tenkrát získali více než jeden 
milion korun. 
Jak říká ředitelka školy, součástí jejich výchovné práce s dětmi je také snaha o výchovu k 
prosociálnosti. „Už tehdy děti pod vedením učitelů dospěly k závěru, že by také měly pomáhat. V 
diskusích hledaly komu. Nakonec se shodly na tom, že adoptují dítě z Afriky a pomohou mu ke 
studiu,“ pokračuje Vellánová. 
Výběr trval několik měsíců. Nakonec se žáci rozhodli pro Mohameda Ingasia z Keni. Tenkrát mu bylo 
šest let. Žáci našli Mohameda přes internet a organizaci Humanistické centrum Narovinu. 
Roční náklady na život a studium hocha jsou stanoveny na 7200 korun. Úplně první peníze posílané 
Mohamedovi byly z darů dětí. Velmi brzy se však systém změnil. Škola začala pro hocha vydělávat 
peníze vlastní prací, a proto vznikla tradice vánočního jarmarku. Na ten se připravují jednou za dva 
roky. Ukázalo se totiž, že tím jsou schopni vydělat 14 tisíc a navíc i peníze na dárky mimo povinnou 
platbu. „Občas zůstane i na podporu jiných charitativních aktivit u nás v Česku. Jarmark je poslední 
roky pojat jako součást vzdělávání ve finanční gramotnosti,“ uvedla Vellánová. Žáci si vlastně připraví 
svůj malý podnikatelský záměr. Dostanou od školy zálohu na nákup materiálů na výrobky, kterou po 
jarmarku vrátí do školního rozpočtu. Učitelé žáky vedou k tomu, aby sami rozhodli, co vyrobí. Kalkulují 
cenu pro prodej a následně jako správní obchodníci regulují cenu podle zájmu. „Umějí si rozdělit role a 
poskytnout prostor úspěšnějším prodavačům. Je to reálný vánoční trh s občerstvením, prodejem 
cukroví,“ říká ředitelka školy. 
Hosty trhu jsou rodiče, prarodiče, učitelé i zaměstnanci školy a všichni, kdo chtějí děti podpořit v jejich 
snažení a něco hezkého si koupit. Všichni žáci vědí od svých učitelů, proč jarmark připravují a kam 
peníze poputují. Pro třídy je to podle Hany Vellánové trochu otázka prestiže, nikoli povinnosti. „Chtějí 
být úspěšní a počítání peněz po jarmarku je vždy hodně zajímá,“ hodnotí. 
Mohamed píše škole minimálně dvakrát ročně dopis v angličtině. Následně si ho překládají a 
samozřejmě mu odpovídají. Posílá jim svoje vysvědčení, fotky, na kterých děti vidí, jak roste. Jednou 
se chce se svými adoptivními rodiči i potkat. 
 
Foto popis| Školáci v Plané sponzorují mladíka v Keni. Foto autor| FOTO / ARCHIV ŠKOLY 
Regionální mutace| 5plus2 - Táborsko 
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Taťána Kuchařová nafotila kalendář, kterým pomáhá ostatním! 
3.11.2014    blesk.cz    str. 0   Volný čas 

        Adopce Afrika     

Pomáhat druhým bez ohledu na to, jak se nám oni revanšují, není v dnešní době úplnou 
samozřejmostí. Najdou se však tací, kterým slova "pomoc" a "charita" nejsou cizí, a tak se v tomto 
směru snaží angažovat. Jako například jako jedna energetická společnost, která se dokonce spojila s 
Taťánou Kuchařovou. 
Tato energetická společnost se snaží pomáhat ve všech směrech. Nejen, že nabízí služby cenově 
dostupnější všem lidem, ale také se snaží myslet na ty, kteří pomoc potřebují, konkrétně na seniory a 
handicapované osoby. Angažují se tak bez ohledu na nějaký zisk či slávu. Letos v červenci například 
oslovila Miss World Taťánu Kuchařovou, a začala spolupracovat s její nadací Krása pomoci. 
Jedním z výsledků této spolupráce je nafocení unikátního kalendáře, který bude slavnostně 
představen a pokřtěn ve středu 12. 11. 2014 na Občanské plovárně. V rámci této události dojde k 
dražbě páru exkluzivních fotografií. Výtěžek z dražby bude věnován ve prospěch právě nadace Krása 
pomoci. Ochutnávku z exkluzivního projektu Europe Easy Energy Calendar 2015 with Tatana 
Kucharova naleznete ve fotogalerii. Nadace se zaměřuje především na moderní sociální služby, 
jakými jsou osobní asistence, terénní pečovatelské služby, dobrovolnictví v domácnostech seniorů, 
ústavech sociální péče a kvalitní aktivizační programy. 
Dalším sociálním projektem Europe Easy Energy je provoz Taxi služby pro seniory. Jde o projekt, 
který se snaží pomoct nejen seniorům, ale i zdravotně hendikepovaným. Vozí je po městě za pouhý 
symbolický poplatek 10 korun. Jeden den zažili zákazníci milé překvapení a zpříjemnění jízdy - jako 
řidič je totiž vozila Taťána Kuchařová. 
Dobrovolnických aktivit, ve kterých se společnost angažuje, je ovšem mnohem více. Jedním z příkladů 
je konkrétní pomoc Lince bezpečí, která před časem řešila problém s financováním telefonních 
konzultantů. Europe Easy Energy se k tomu postavila čelem a sdružení tak darovala milion korun. 
Dětem ale pomáhají na mezinárodní úrovni, adoptovali na dálku dvanáct dětí z rozvojových zemí, 
kterým se tak snaží zlepšit životní standart. 
 
URL| http://www.blesk.cz/clanek/281800/tata...afotila-kalendar-kterym-pomaha-ostatnim 
 

SOŠ a SOU nabízí vzdělávání v mnoha oborech 
5.11.2014    Pražský deník    str. 73   Příloha - Vzdělávaní - Mladoboleslavsko 

         

Mladá Boleslav – Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Mladá Boleslav na Jičínské ulici 
navazuje na bohatou historii zemědělského školství v Mladé Boleslavi. 
Již v roce 1883 z rozhodnutí sněmu Království českého bylo povoleno zřízení zimní hospodářské 
školy v Mladé Boleslavi. V roce 1888 byla škola přeměněna na školu rolnickou s dvouletým 
celoročním vyučováním. 
Pro zemědělské školství byl významný rok 1952. Usnesením vlády o reorganizaci zemědělského 
školství byly zřízeny 4leté zemědělské technické školy pro výchovu zemědělských techniků pro 
potřeby socialistického zemědělství. V Mladé Boleslavi byla zřízena zemědělská technická škola 
oboru mechanizace zemědělské výroby (ZTŠm). Škola měla připravovat kvalifikované zemědělské 
odborníky – zemědělské mechanizátory pro potřeby několika krajů. Škole byla přidělena budova 
bývalé zemské hospodyňské školy („knédlfakulta“), Stalinova 762, později Lidových milicí, nyní 
Jičínská, postavená v roce 1928 podle projektu architekta Ing. Adolfa Benše. 
V roce 1955 byla zahájena výstavba žákovského domova podle projektu Ing. Františka Řezáče taktéž 
v Jičínské ulici. Kapacita domovamládežebyla 300žáků(75 pokojů po 4 žácích). 
Dále zde byla kuchyně s jídelnou, tělocvična, zdravotní středisko, knihovna, společenské místnosti a 
místnosti na zájmovou činnost. Díky těmto akcím a i díky vysoké odborné úrovni prvních absolventů 
se vžil na veřejnosti název „mechárna“. 
Po revoluci v roce 1989 došlo k rapidnímu snižování počtu pracovníků v zemědělství. Postupně se 
začal snižovat i zájem o studiumnazemědělskýchškolách. Byl změněn název oboru na „Mechanizace 
a služby“ a postupně bylo vytvořeno několik zaměření tohoto oboru. 



Od 1. září 1994 byla postupně rozšiřována oborová nabídka o další maturitní a učební obory. V 
současnosti patří do oborové nabídky maturitní a učební obory převážně s technickým, stavebním a 
humanitním zaměřením. 
Obory jsou uvedeny v inzerátu výše. Ve všech oborech s výjimkou oboru zedník mohou studovat 
dívky i chlapci. Základní výuka v jednotlivých oborech je doplněna o další aktivity. 
Jsou to například aktivity k humanismu, mezi něž patří akce Vánoce na naší škole, Den dětí 
proMŠPampeliška, návštěvy divadelních představení žáků, vydávání školního časopisu („Občasník“), 
dárcovství krve, registrace žáků k dárcovství kostní dřeně, výroba dřevěných kostek pro dětské 
oddělení Klaudiánovy nemocnice, pravidelná účast na akcích „Srdíčkové dny“, příspěvek do Fondu 
ohrožených dětí či příspěvek na konto „Advent“ v rámci adventních koncertů Podobně naše žáky 
motivujemei tím, že se zapojujeme do projektu adopce „Na dálku“, kde jsme adoptovali chlapce v 
Keni. Pořádáme i akce v rámci „Světového dne autismu“, účastníme se projektu „Poppy Day – Den 
vlčích máků“ k zachování paměti národa, projektu „ Dnes jím jako Ind“, který je určen na podporu 
chudých indických dětí na severovýchodě Indie. 
Sbíráme také víčka na pomoc hendikepované dívce v rámci projektu „Víčko k víčku pro Mišičku“ a pro 
malého Lukáška za účelem přispět na koupi speciálně upraveného automobilu pro transport 
nemocného chlapečka. 
Připsat si ale můžeme rovněž účast ve sbírkové činnosti pro Diakonii Broumov. 
Škola je už šestým rokem zapojena v recyklačním programu organizovaném pod záštitou MŠMT 
České republiky – „Recyklohraní. Škole byl propůjčen na období 2014 – 2016 titul „Škola udržitelného 
rozvoje Středočeského kraje 2. stupně“. 
 
Foto popis|  
Region| Střední Čechy 
Publikováno| Pražský deník; Příloha - Vzdělávaní - Mladoboleslavsko; 73 
Publikováno| Boleslavský deník; Příloha - Vzdělávaní - Mladoboleslavsko; 73 
Publikováno| Benešovský deník; Příloha - Vzdělávaní - Mladoboleslavsko; 73 
Publikováno| Kladenský deník; Příloha - Vzdělávaní - Mladoboleslavsko; 73 
Publikováno| Berounský deník; Příloha - Vzdělávaní - Mladoboleslavsko; 73 
Publikováno| Kolínský deník; Příloha - Vzdělávaní - Mladoboleslavsko; 73 
Publikováno| Kutnohorský deník; Příloha - Vzdělávaní - Mladoboleslavsko; 73 
Publikováno| Mělnický deník; Příloha - Vzdělávaní - Mladoboleslavsko; 73 
Publikováno| Nymburský deník; Příloha - Vzdělávaní - Mladoboleslavsko; 73 
Publikováno| Příbramský deník; Příloha - Vzdělávaní - Mladoboleslavsko; 73 
Publikováno| Rakovnický deník; Příloha - Vzdělávaní - Mladoboleslavsko; 73 
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15 let adopcí na dálku 
25.11.2014    ČT 1    str. 19   19:00 Události 

        Adopce Afrika     

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 
-------------------- 
Už pětadvacet tisíc dětí z Afriky, Asie či Jižní Ameriky má své další rodiče v Česku. Adopce na dálku 
u nás funguje už patnáct let. Možnost podporovat děti z rozvojových zemí u nás zprostředkovává stále 
víc organizací. 
 
Barbora ŽÍTKOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Paul z Keni a jeho rodina z Kotvrdovic na Blanensku. Ramadhani taky z Keni a jeho rodina z brněnské 
Základní školy Kuldova. Tito chlapci mají šanci studovat právě díky svým adoptivním rodičům. Marie 
Chrástecká začala Paula podporovat v šesti letech. Dnes je mu osmnáct. 
 
Marie CHRÁSTECKÁ, adoptivní rodička 
-------------------- 
Otec s nimi nežije, je tam s nima jenom maminka a jsou celkem čtyři děti. 
 
Petra ČIKLOVÁ, učitelka, ZŠ Kuldova, Brno 
-------------------- 
Škola jako takový celek nemůže přispět z žádného jakoby fondu, takže děti ve výtvarné výchově a v 
pracovních činnostech vytváří nějaké práce, které potom následně se prodávají. 
 
Barbora ŽÍTKOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Projekt Adopce na dálku v Česku funguje od konce devadesátých let. Zatímco na začátku se do něj 
zapojily jen stovky lidí, teď jsou to tisíce. Podpora může směřovat k dětem od mateřských škol až po 
univerzity. Od tří let až po pětadvacet. Výše školného a náklady s tím spojené se ale liší stát od státu. 
Zatímco v Indii je to ročně asi pět tisíc korun, v Zambii o tři tisíce víc. 
 
Simona HEŘTUSOVÁ, předsedkyně sdružení Centrum Narovinu 
-------------------- 
Je tam vlastně zaplacená školní uniforma, jsou tam veškeré školní pomůcky, sešity, učebnice. 
 
Barbora ŽÍTKOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Povinností každého adoptovaného dítěte je poslat třikrát za rok dopis s fotkou a vysvědčení. 
 
Marie CHRÁSTECKÁ, adoptivní rodička 
-------------------- 
Ten první dopis, že jo, byl mnohem kratší a spíš kreslil obrázky. Poslední dopis už je mnohem delší, je 
to aktuálnější, že mně tam píše konkrétně třeba o tom, co se v Keni i děje, jo. 
 
Barbora ŽÍTKOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
A jak se učí teda? 
 
Marie CHRÁSTECKÁ, adoptivní rodička 
-------------------- 
No, tak ne moc dobře, protože áčka tady teda nemá, béčko má jedno ze svahilštiny a pak má hlavně 
ty céčka. 
 
Barbora ŽÍTKOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
A někdy nezůstane jen u dopisů. Marie Chrástecká byla v Keni už třikrát, aby poznala Paula osobně. 
A i když tříletou Amálii povídá o jejím adoptovaném bratrovi z Afriky zatím příliš nezajímá, její máma 
doufá, že se jednou všichni sejdou. Barbora Žítková, Česká televize. 
 



600 korun: Pro děti z rozvojových zemí jízdenka k lepšímu životu 
26.11.2014    ct24.cz    str. 0   Domácí 

    raš    Adopce Afrika     

Brno - I když v roce 2002 teprve studovala vysokou školu a o vlastních dětech ještě nepřemýšlela, 
adoptovala si Marie Chrástecká tehdy šestiletého Paula z Keni. Chlapec díky ní vystudoval základní i 
střední školu a teď mu 600 korun měsíčně pokrývá náklady na kurz pro záchranáře. Podobných 
příběhů charita i obecně prospěšné společnosti registrují více - zájem o adopci na dálku se po krizi 
znovu zvedá. 
"Na vysoké škole jsem měla pocit, že mám všechno. Byla jsem vděčná za to, jakou mám rodinu, 
přátele, domov, proto jsem se rozhodla pomoct i někomu jinému," popsala svoji motivaci stát se 
adoptivním rodičem na dálku Marie Chrástecká. 
Už dvanáct let posílá každý měsíc 600 korun Paulovi do Keni. "Žije ve slumu na okraji Nairobi jen s 
matkou a se třemi sourozenci. Jeho otec s nimi nežije," vylíčila situaci chlapce, kterého si z databáze 
stovek dětí vybrala. 
O svém životě ji píše třikrát do roka v dopisech, Marie Chrástecká ho zároveň už třikrát letěla navštívit. 
"Poprvé se strašně styděl, když jsem přišla k němu do školy. Všichni na mě sahali a já jsem chtěla 
mluvit s ním, ale jemu přišlo hloupé, že je ten vyvolený, že jsem přijela kvůli němu. Když nad tím tak 
přemýšlím, tak poprvé jsem ho snad ani neslyšela mluvit," zavzpomínala na první setkání v Nairobi 
Marie Chrástecká. 
Paula podporuje už dvanáct let - bez ohledu na to, že se během té doby vdala a má tři vlastní děti. 
"Člověk ví, že díky těm penězům jeden člověk žije šťastně. Pro ně je škola radost, když do ní nejdou, 
tak nemají co dělat. Jsou sami na dvorku a nudí se. Dát dětem vzdělání je zároveň jedinou šancí, jak 
zajistit rozvoj země," myslí si Marie Chrástecká. 
Do projektu Adopce na dálku už se nezapojují jen jednotlivci, ale také školy. Ramadhaniho z Keni si 
brněnská Základní škola Kuldova adoptovala na dálku už před osmi lety. "Dnes už je mu dvacet a 
žije sám s matkou a sourozenci. Díky nám má ten luxus, že může chodit do školy a zvýšit tak svoje 
šance do budoucna," řekla učitelka Petra Čiklová. 
Škola ale nemůže přispívat na chlapce ze svého rozpočtu, peníze proto vybírá od žáků, rodičů a 
dalších zájemců. Věci, které děti vyrobily ve výtvarné výchově, škola pravidelně prodává v bazárcích. 
"Myslíme si, že je důležité naučit děti pomáhat. Ramadhani je konkrétní příklad toho, jak můžou 
někomu pomoct, i když jen drobnou částkou," vysvětlila Čiklová. 
Adopce dítěte na dálku ročně vychází na částku od pěti do devíti tisíc korun. Peníze mohou zájemce 
zaplatit organizaci, u níž si dítě vyhlédnou, jednorázově, nebo částku splácet každý měsíc. "Pro 
srovnání - za 100 korun jsme v Keni schopní koupit nějakou část školního vybavení - třeba aktovku," 
popsala předsedkyně Centrum Narovinu Simona Heřtusová. 
Dítě dostává peníze třikrát ročně, a pokud část peněz určených na studium zbude, místní koordinátoři 
za ně dítěti nakoupí potraviny. "Projekt Adopce na dálku se sice týká konkrétního dítěte, ale pomůže 
zároveň celé rodině i tamní komunitě. Díky tomu, že z rodiny spadne břímě školného, se zlepší jejich 
postavení nebo mohou poslat do školy další dítě," uvedla Heřtusová s tím, že některé adoptované 
děti, které už jsou dnes dospělé, pro rozvojové organizace často pracují a dál pomáhají komunitě. 
Kozu, studnu nebo "kadibudku"? 
Pro každého, komu se zdá adopce dítěte příliš velkým závazkem, mohou být alternativou jednorázové 
příspěvky. Takto vybrané peníze organizace využívají například na nákup učebnic a dalších pomůcek. 
Změnu do života nejchudších obyvatel vnáší i projekt Člověka v tísni Skutečný dárek. Ten nabízí lidem 
možnost koupit farmářům ve třetím světě hospodářská zvířata, dětem školní pomůcky nebo pumpu na 
čistou vodu nebo latríny pro celou vesnici. 
Obyvatelům zemí třetího světa Češi darovali už přes 4 000 koz nebo 300 tisíc stromků. Za pět let si 25 
tisíc lidí objednalo dárky za více než 40 milionů korun. Každý rok se navíc počet prodaných certifikátů 
zvyšuje. Nejvíce se Skutečné dárky prodávají v předvánočním období. 
 
URL| http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domac...ojovych-zemi-jizdenka-k-lepsimu-zivotu/ 

Poprvé u své pražské mámy 
28.11.2014    CITY LIFE    str. 34   Cizinec ve městě 

    Monika Mudranincová    Adopce Afrika     

 



 



 
 



 



 
 



 



Vydělávali peníze pro dívku z Keni 
8.12.2014    Tachovský deník    str. 1   Titulní strana 

    GABRIELA JÄGEROVÁ    Adopce Afrika     

Prodejem vánočních dekorací na trzích v Kladrubech si vydělali na její školné 
 
Kladruby – Různé vánoční dekorace a výzdoby prodávaly děti ze základní školy v Kladrubech, aby za 
vydělané finance mohly podpořit svoji vzdálenou spolužačku z Keni a zaplatit jí tak školné, na které její 
rodina nemá dostatek peněz. 
 „Jde o tradici. Každým rokem máme na trzích prodejní stánek, letos je to asi po sedmé. 
Prodejem si vyděláváme na podporu černošské dívky, která pochází z Keni. Jmenuje se Muthinu 
Munywoki, narodila se v roce 2000 a pochází z chudé zemědělské rodiny. Má pět sourozenců a již 
devět let ji máme adoptovanou na dálku,“ prozradila učitelka Bohuslava Dusíková. 
 Z prodeje výrobků uhradí veškeré školné, které činní něco málo přes sedm tisíc korun. 
„Finance následně posíláme přes jednu pražskou organizaci a následně nám zasílají během roku 
vysvědčení, fotografie a pozdravy přímo od adoptované dívky,“ poznamenala učitelka. 
 Když má škola nastřádáno více peněz, můžou si dovolit poslat balíček se školními potřebami. 
„Nazpět nám zase zašlou fotografie s dary, které jsme jí poslali. Takže máme zaručeno, že se pomoc 
dostane až k ní a máme kontrolu nad tím, že se peníze dostanou tam,kamchceme,“ doplnila. 
 Přípravy na trhy v Kladrubech trvaly školákům zhruba tři týdny. Prodejní výrobky tvořili žáci 
během výtvarné výchovy a pracovních činností. Prodejní akci, kterou základní škola na mikulášském 
trhu měla, podporuje i radnice. „Každým rokem propůjčujeme škole stánek a výrobky zde mohou 
zdarma prodávat. Tak tomu je na mikulášském i velikonočním trhu,“ informovala starostka Kladrub 
Svatava Štěrbová. 
 
Pokračování na straně 2 Vydělali peníze pro malou dívku z Keni 
 
Pokračování ze strany 1 
 
„Keňské školství je sice zdarma, ale spousta dětí nemá dostatek peněz na školní uniformu, učebnice, 
sešity a další nezbytnosti,“ informovala učitelka Dusíková. 
 Díky rozmanitosti mikulášských trhů a doprovodnému programu do Kladrub zavítalo hodně 
lidí. Tradičně si mohli návštěvníci zakoupit zabijačkové pochoutky a vánoční zboží. V letošním roce s 
novinkou – vystoupením zpěvačky Báry Zemanové a Bandu. „Zazpívalavánoční písněa koledy, 
navnadila zde velice příjemnou atmosféru,“ zhodnotila starostka Kladrub Svatava Štěrbová. 
 
Foto popis| DĚTI ZE základní školy prodaly naprostou většinu věcí, které pro tento trh vyrobily. 
Foto autor| Foto:2x Deník/Gabriela Jägerová 
Region| Západní Čechy 
 

Volarští školáci dají peníze z trhu pro chlapce v Keni 
11.12.2014    Prachatický deník    str. 2   Prachaticko 

    LADISLAV BERAN    Adopce Afrika     

Část výtěžku z vánoční akce putuje také do ZOO Ohrada v Hluboké nad Vltavou, od 21. prosince 
2007 podporují Jestřába bělavého 
 
Volary – Tradičně se ve volarské škole konají Vánoční trhy, které jsou organizovány na podporu Petra 
Odhiambo Kipasi z Keni v rámci projektu adopce na dálku. 
 Adoptovaného chlapce mají volarští školáci podle učitele Lumíra Vozábala od roku 2007. 
„Společně s učiteli a žáky jsme hledali, koho podpoříme. Nakonec to bylo v Keni, kde jsme našli Petra 
Odhiambo Kipasi z vesnice Kisumu Mbita. S Petrem jsme navázali kontakt a dodnes jej podporujeme,“ 
vysvětlil Lumír Vozábal. V dalších letech volarští školáci zkoušeli uspořádat trhy dvakrát v roce. 
Zkušenost však dala za pravdu, že vánoční termín je nejlepší, a tak od roku 2008 pořádají trh v 
současné podobě. „Jsem osobně rád, že se nám daří přivést do školy na trh hodně lidí a že zde 
nakoupí mnoho výrobků, které vyrobily nejen děti, ale i jejich rodiče a pedagogové školy,“ zhodnotil. 



 Při letošních trzích, které pořádají, chtějí vydělat větší částku, neboť Petr je již na střední škole 
a tím je vyšší částka školného. Žákyně šesté třídy Míša a Kristina z redakce školního časopisu 
Volaráček dodaly, že letos žáci napsali Petrovi další dopis. „Jeho hlavní část vymyslí pan učitel 
Vozábal a ostatní napíší různé vzkazy, nejlepší jsou formou ankety vybrány a Petrovi zaslány 
společně s dopisem,“ upřesnily školačky 
 Vánoční trhy v základní škole byly i letos úspěšné. Přišlo hodně lidí, a tak se hodně 
nakupovalo. Velký zájem byl o svícny, adventní věnce a zvonečky všech podob, ale i další 
zajímavosti. Pedagogové i žáci tak budou jistě spokojeni. 
 Výtěžek z vánočního trhu pomůže také ZOO Ohrada v Hluboké nad Vltavou. Peníze podpoří 
adoptovaného ptáka Jeřába popelavého. Jestřába bělavého pak děti z Volar podporují od prosince 
2007. A děti mají pro své adoptivní kamarády dárek pod stromeček. 
 
Foto popis| ŽÁKYNĚ 6. třídy Míša a Kristina z redakce školního časopisu Volaráček vysvětlily, že 
kamarádovi do Keni píší děti dopis se vzkazem. 
Foto popis| RODIČE, kteří zavítali na volarský školní trh, odcházeli domů s drobnými dárky z dílny dětí 
nebo učitelů školy. 
Foto popis| ZÁKLADNÍ ŠKOLA ve Volarech se zapojila do projektu Adopce na dálku. Právě peníze 
ze školního trhu pomáhají keňskému chlapci zaplatit studium. Atak svůj charitativní projekt děti 
představily. 
Foto popis| SPOKOJENÍ byli jak učitelé, tak žáčci. Trh se povedl a chodby školní budovy, kde žáci 
rozprostřeli své stánky,byly úplně přeplněné. 
Foto autor| Foto k článku: Ladislav Beran, Volary 
Region| Jižní Čechy 
 

Můžete se setkat s keňským sirotkem, dívka přijela navštívit 
adoptivní rodinu 
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    Redakce    Adopce Afrika     

Keňská dívka z programu Adopce afrických dětí – projektu pomoci na dálku přiletěla navštívit svoji 
adoptivní rodinu do Bratislavy. V pátek 19. prosince navštíví Prahu. Setkání pro veřejnost s diskuzí a 
promítáním se uskuteční od 18 hodin v restauraci I Love Mama (Lublaňská 1001/11, Praha 2). 
 
Na setkání budete mít možnost ochutnat čerstvě upraženou keňskou kávu, dovezenou z Keni. Pokud 
budete držet palce a náklad se nikde nezasekne, bude možnost koupit i balíčky kávy a čaje, čímž 
podpoříte projekty Centra Narovinu. Chybět nebudou ani dárkové certifikáty. 
 
Eunice přišla o své rodiče, když byla malá. Se vzděláním jí pomáhá rodina ze Slovenska a střední 
školu teď studuje právě díky projektu Adopce na dálku. Adoptivní rodina z Bratislavy ji přes Centrum 
Narovinu podporuje už od roku 2007. 
 
 
URL| http://www.prazskypatriot.cz/muzete-se...vka-prijela-navstivit-adoptivni-rodinu/ 
 

Adopce na dálku 
19.12.2014    TV Barrandov    str. 7   18:30 Naše zprávy 

        Adopce Afrika     

Kristýna FANTOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Adopce na dálku, určitě jste o ní slyšeli. Možná jste o ní přemýšleli, nebo ji dokonce už uskutečnili. I 
pouhými pár stokorunami můžete umožnit dětem žijícím v chudobě přístup ke vzdělání a k základní 
zdravotní péči. 
 
Miroslav VAŇURA, moderátor 



-------------------- 
No a jednu takovou dívku podporuje i rodina ze Slovenska ta za nimi teď přijela na Vánoce. Společně 
dnes zavítali na výlet do Prahy. 
 
Petr PŘEVRÁTIL, redaktor 
-------------------- 
Tohle je Eunice. Je jí sedmnáct let a pochází z Keni. Mimo svoji zem a navíc v Evropě je poprvé v 
životě. Když byla ještě malá, přišla o oba rodiče. Vyrůstala proto u svojí tety a jejich pěti dětí. Žijí v 
doškovém domě, používají dřevo na vaření, petrolejku na svícení a pro vodu si chodí k řece. Nečekala 
ji kdovíjaká budoucnost. Na dálku se jí ale ujala adoptivní rodina z Bratislavy a Eunice díky nim může 
studovat. 
 
Eunice AKINYI MUDIWO, adoptovaná dívka 
-------------------- 
Studuju biologii, chemii, historii, angličtinu a matematiku. 
 
Petr PŘEVRÁTIL, redaktor 
-------------------- 
Vzdělání rovná se totiž šance na lepší zaměstnání. Teď půjde do třetího ročníku na Heaven 
Secondary School, což je něco jako naše gymnázium. Jednou chce být zdravotní sestrou. Její 
adoptivní rodiče ji v tom finančně podporují už od roku 2007, kdy se pro adopci na dálku rozhodli. 
 
Eva PAVELKOVÁ, adoptivní matka na dálku 
-------------------- 
Máme dceru a vzhledem k tomu, že v Africe většinou muži v Africe jsou vždy upřednostňovaní buď v 
zaměstnání, nebo ve vzdělávání, tak já jsem si vlastně řekla, že ne - já dám tedy možnost ženě. 
 
Július PAVELKA, adoptivní otec na dálku 
-------------------- 
Možná jsem tehdy i řekl něco v tom smyslu, že zřejmě to bude finančně náročné a že snad ani 
momentálně na to nemáme, ale ta myšlenka samozřejmě se mi zalíbila. 
 
Petr PŘEVRÁTIL, redaktor 
-------------------- 
Podpora dítěte ve vzdělání vyjde ročně na sedm tisíc dvě stě korun. Rodina Pavelkových to považuje 
za nejsmysluplněji vynaložené peníze. Rozhodli se proto, že Eunice zaplatí i letenku, aby s nimi mohla 
strávit Vánoce. 
 
Dana FEMINOVÁ, Centrum Narovinu 
-------------------- 
No dneska jsou adoptovaných dva a půl tisíce dětí, takže stejně jako Eunice v tomto okamžiku jsou 
adoptovaný. Tím programem už samozřejmě některý prošly, takže celkově už se pomohlo asi šest 
tisíce dětem. 
 
Petr PŘEVRÁTIL, redaktor 
-------------------- 
To co Eunice se ale bohužel nepoštěstí všem. Jediné co Eunice v Praze neviděla je sníh. Toho se ale 
dočká v Tatrách, kde je jejich příští zastávka. Pro Televizi Barrandov - Petr Převrátil 
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