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Pavlína Němečková, ředitelka projektu CS MISS 
26.3.2017    denik.cz    str. 0   Plzeňský kraj 

    Redakce     

Osmatřicetiletá autorka mnoha úspěšných projektů: DS Models, Mini models, Krása v srdci o.s., 
Dívka Šumavy. Právě poslední zmiňovaný projekt se během svých téměř 11 let stal tradicí v celých 
jižních a západních Čechách a díky neupadající vůli své strůjkyně a velkého úspěchu u veřejnosti 
přerostl až do mnohem větších rozměrů - ČESKO-SLOVENSKÉ MISS. 
Tato soutěž není typickou soutěží krásy, ale má daleko hlubší význam. Je to MISS se smyslem, 
zaměřená na vzdělání mladých dívek, propagaci a hledání "zdravé krásy". Dále jejím charitativním 
projektem Krása v srdci se podařilo pomoci mnohým "dobrým věcem", mezi které zejména patří 
podpora léčby nemocných dětí, týraných koní či příspěvek na asistenčního psa. V adopci na dálku 
podporovala africkou dívenku Rachel. Pavlína myslí i na ty nejmenší, a proto již po několikáté v 
řadě pořádá školičku pro minimodelky - Mini models. Tento projekt je určen pro mladé dívky a 
slečny, kdy se dívky učí především zdravému životnímu stylu, pohybu, zdravému sebevědomí a 
příjemnému vystupování. V osobním životě je Pavlína šťastnou manželkou a maminkou 2,5 ročního 
Dominika. Přes velké pracovní vytížení staví svoji milující rodinu vždy na první místo. Právě pro 
svoje velké otevřené srdce, obdivuhodné obětování se pro druhé a obrovskou píli si Pavlína zaslouží 



velké uznání. Svým chováním a životním postojem se stala Pavlína již pro mnohé slečny, dívky a ženy 
velkým vzorem. 
Hlasovat pro ni můžete ZDE. 
URL| http://www.denik.cz/zena-plzensky-kraj...editelka-projektu-cs-miss-20170326.html 
 

 
Soběslavská hláska / březen 2017 

strana 11 

 



Deník / 25. března 2017 
strana 15 



 



Kniha, která propojila svět 
27.4.2017    Nový prostor    str. 20   Kultura 

    Jakub Yellen     

René Nekuda je úspěšný lektor tvůrčího psaní, cestovatel a bloger. Až do svých devatenácti let nic z toho dělat 
nechtěl. Před dvanácti lety se přihlásil do „první tištěné reality show“ Hledá se dobrovolník do Keni, kterou 
spolupořádal Nový Prostor, a všechno v jeho životě se obrátilo vzhůru nohama. Loni v říjnu vydal unikátní 
sbírku povídek HAKUNA MATATA – projekt malých gest, jak mu říká – čímž události, které v roce 2005 vtrhly do 
jeho života jako velká voda, definitivně dokroužil. 
* Jak ses v roce 2005 k té akci Hledá se dobrovolník do Keni dostal? 
To byla náhoda. Jsem z Vysočiny a my jsme jezdili jednou za čtvrt roku se spolužákama do Prahy za kulturou. A 
já si na Hlavním nádraží pokaždé kupoval NP od Majky. Dodnes si pamatuju ten křiklavě oranžový sloupeček s 
výzvou, který byl tenkrát v každém čísle. Po cestě zpátky, což bylo dvě a půl hodiny, jsem si pak celý časopis 
četl, to byl takový můj rituál. Jednou už jsem tu křiklavou oranžovou nevydržel, sednul jsem k počítači a poslal 
mail s přihláškou. A pak jsem na to úspěšně zapomněl. Asi za půl roku jste se ozvali a pozvali mě na workshop 
do Pardubic, kde jsem si vyrobil svoji vizitku, s níž jsem pak v časopise usiloval o hlasy čtenářů. Bylo nás 
dohromady asi 108 soutěžících, takže jsem nějakému úspěchu vůbec nevěřil, já to vlastně ani nechtěl vyhrát, 
cestování mě nijak neoslovovalo, chtěl jsem to prostě jenom zkusit. 
* Ale nakonec jsi vyhrál. 
Ano, vyhrál a v říjnu 2005 jsem odletěl do Keni jako váš dopisovatel, který mapoval projekt Adopce na dálku 
Humanistického centra Narovinu. 
* Ta cesta tě změnila. Co se dělo pak? 
No, děly se zvláštní věci. Přiletíš zpátky a najednou je všechno jiný. Dva měsíce nejseš ve škole a všichni po tobě 
chtějí, aby ses z toho čerstvého pohledu učil naprosté blbosti, do toho zima, nevlídno... Byl to těžký návrat. No 
a pak se mi stávalo, že když jsem byl zase v Praze, tak mě lidi poznávali na ulici a oslovovali mě. To se fakt dělo! 
Pamatuju si na jednu slečnu, co mě zastavila na Václaváku s tím, že mě zná a že četla moje články v Novém 
Prostoru. A další a další. A já byl ve čtvrťáku na všeobecném gymplu a vůbec jsem nevěděl, co budu dělat dál, a 
tohle byl moment, kdy jsem si říkal, že bych rád to psaní zkusil. No a dostal jsem se na Literární akademii Josefa 
Škvoreckého na obor tvůrčí psaní, a když jsem pak o pět let později končil, nabídla mi moje vedoucí Daniela 
Fischerová a rektor Martin Štoll, abych to šel učit. Dvakrát jsem to odmítl, ale když pak přišli potřetí, tak jsem to 
vzal. Začal jsem o prázdninách týdenním kurzem tvůrčího psaní, kam mi v pondělí přišlo 14 vyzrálých žen a já už 
v úterý věděl, že tohle je to, co chci dělat. Dodnes děkuju Keni, Novýmu Prostoru a Daniele Fischerové, protože 
díky nim dělám to, co dělám. 
* Loni jsi vydal knížku povídek. Říkáš tomu projekt malých gest, ta knížka má pomáhat a propojovat. Jak k tomu 
došlo? 
Ono to souvisí právě s tou mojí první cestou. V Keni jsem se seznámil s Benem, což je týpek, který se narodil v 
Kibeře, v druhém největším slumu v Africe, v jihozápadní části keňského hlavního města Nairobi. Tehdy 
spolupracoval právě s Centrem Narovinu, dneska už má svoji neziskovku a snaží se tam ten slum kultivovat. No 
a já mu tenkrát slíbil, že se do deseti let vrátím. A když se to blížilo, tak jsem si řekl, že když učím to psaní, že by 
se to dalo nějak spojit, abych tam neletěl jenom jako turista. A protože moje největší životní a profesní téma je 
fungování příběhů, chtěl jsem ukázat, že příběh je univerzální jednotka, která funguje všude po světě. Něco jako 
v hudbě noty. 
* Co je to ten příběh podle tebe? Jak funguje? 
Příběh je jeden ze základních myšlenkových modelů a současná věda nám říká, že toho je schopen asi jenom 
člověk. Zvířata se sice mezi sebou dorozumívají, včely mají svůj jazyk, delfíni, psi, kočky, vlci, sloni taky... ale 
nepřemýšlejí v příběhu. Nám stačí, aby sme se doma podívali na židli a hned za tím vidíme, jak na ní vyrůstaly 
děti nebo na ní seděla naše babička nebo jak jsme ji třeba ukořistili na tureckém trhu za výhodné peníze... 
Nikdy to není jenom předmět, vždycky je za tím nějaký narativní myšlenkový pochod. Stejně tak fotka z 
dovolené. Je to zlomek vteřiny, trocha inkoustu a papír, ale v podstatě ihned a automaticky – i lidi, kteří 
nepíšou, nejsou herci, novináři nebo výtvarníci – vidí nějaký mikropříběh z té dovolené, ze které ta fotka je. 
Učím tvůrčí psaní prostřednictvím literatury, skrze ty umělecké texty, ale to, co mě fascinuje, je zejména přesah 
do naší normální lidské reality. Vztahy například – to jsou velké příběhy. Když se lidi podívají na seznamku, tak 
je to dejme tomu pět vět, nemusí tam být ani fotka a mozek si dotvoří celou tu představu o potenciálním 
životním partnerovi, což je mimochodem ten samý princip, jako když se vytváří literární postava. Politici před 
volbami používají příběh, reklama miluje příběhy, novinařina taky – před dvaceti lety bylo zpravodajství jenom 
suchým výčtem toho, co se kde stalo, dneska jsou háelpéčka (hluboké lidské příběhy, pozn. red.) prakticky 
všude. 



* A jak jsi ten příběh tedy chtěl dostat do tý keňský cesty? 
No, chtěl jsem zdokumentovat a ověřit si, že ta moje myšlenka o univerzálnosti příběhu je platná. A druhou věcí 
pak bylo zkoumat jakési jádro lidství – že jsme a chováme se všude na světě přibližně stejně, že máme stejné 
každodenní problémy a řešíme podobné překážky. Nemůžu prostě vnitřně přistoupit na to, že jsou ti lepší a ti 
horší, to prostě nejde. No a Ben mi v Kibeře vytipoval devatenáct lidí z toho slumu – starý, mladý, kluci, holky –, 
který by byli ochotní se mnou mluvit a vlastně mi věnovat svůj život. Sestavil jsem pětistránkový formulář, v 
podstatě rozhovor, který byl pro všech devatenáct lidí stejný. S každým jsem natočil minutové video a společně 
jsme ten formulář vyplnili. S tím jsem přijel zpátky a všichni moji žáci a kurzisti pak měli za úkol si z náhodně 
vylosovaného života vybrat něco, co souvisí s jejich životem, co s nimi souzní, jednu věc, třeba i úplný detail. V 
dotaznících byly krásný věty jako: Miluju plavání, ale neumím plavat. Nebo: Mým největším životním strachem 
je láska. To jsou prostě velká témata! Ale smyslem nebylo psát o lidech z Keni, smyslem byl příběh v našich 
evropských kulisách inspirovaný Keňou. V Hakuně Matatě jsou pak vzadu medailonky jednotlivých autorů a u 
každého je uvedená ta jejich inspirace, co si z kterého formuláře vybrali pro své psaní a proč. 
* V té knížce ale nejsou jen čeští autoři. Jsou tam Španělé, Belgičani. Jak se stalo tohle? 
Když už se blížil okamžik, že by z toho ta knížka opravdu mohla být, tak jsem byl na jedné konferenci tvůrčího 
psaní ve Finsku, kde jsme se za bílé noci všichni opili a dvě učitelky, Španělka a Belgičanka, se tak nadchly, že to 
celé podstoupily se svými studenty. V knížce je výběr z těchto dvou zemí jako bonus na závěr. 
* Z kolika povídek jste ten finální výběr vybírali? 
Nakonec vzniklo přes tři sta povídek ve třech zemích. Ten finální výběr dělala Jana Semelková, bývalá 
redaktorka Albatrosu, nyní majitelka nakladatelství Jas a vybrala dvacet pět českých povídek a dvanáct textů ze 
zahraničí. 
* Když pak chce člověk něco vydat, potřebuje nakladatele a většinou to není nic snadného. Kde jsi ho sehnal ty? 
Já ho nikde nesháněl, přihlásil se mi sám. (smích) Byl jsem na výletě v Divoké Šárce, volalo mi neznámé číslo a 
ozval se jakýsi nakladatel z Brna – Petr Lukšíček se jmenuje – a říkal, že se mu hrozně líbí, co dělám, a že by mě 
chtěl podpořit. Tak mu říkám, že vůbec neví, co mi nabízí, a že jsem strašně nebezpečný, ať tu nabídku radši 
zváží dvakrát. On řekl, že na tom trvá, takže jsem mu o dva měsíce později přivezl knihu a skutečně všechno, co 
mi v té Šárce říkal do telefonu, platilo. Petr z toho nic nemá a nic za to ani nechce. 
* Za tebe orodují snad všichni afričtí bohové... Jak je ta knížka tedy financovaná? 
Od začátku jsem chtěl, aby se peníze z prodeje knížky vrátily zpátky do Kibery, odkud ten nápad vzešel. Ti lidé, 
kteří mi vlastně věnovali svůj život jako inspirační zdroj, to udělali proto, aby děti v celé Kibeře mohly studovat. 
Do konce letošního školního roku chceme doprodat zbytek nákladu a v létě celou částku převedu k Benovi do 
jeho neziskovky a peníze se použijí na nákup učebnic. Celé to jede za nula korun. S nakladatelem jsme jen 
investovali do prvotního nákladu, to už se nám vrátilo, takže ten fyzický předmět je zaplacený a teď máme na 
účtě zisk nějakých 120 tisíc korun s tím, že finální částka by měla být 130 tisíc. Máme z kiberské učebnicové 
knihovny konkrétní seznam učebnic, které jim chybí. A doplnění toho, co tam potřebují, by stálo právě tyhle 
zmíněné peníze. Do té knihovny chodí tři tisíce dětí, stojí se tam fronty, ony si ty knížky nemohou brát domů, 
ale funguje to jako veřejná studovna. V Keni jsou dva velké důvody, proč děti nechodí do škol přesto, že to 
základní vzdělání je zdarma – drahé učebnice a povinnost školní uniformy jako pozůstatek koloniální nadvlády. 
A my se ten první snažíme tímto projektem řešit. 
* Věřil jsi tomu, že se ta knížka bude prodávat a že nakonec v Africe bude opravdu pomáhat? 
Nebylo to jednoduché, protože mě od toho všichni zrazovali a říkali, že jsem blázen, že české povídkové sbírky 
moc nefrčí, neznámá jména už vůbec nefrčí a že Afrika v době uprchlické krize je naprostý nesmysl. Prakticky 
bez propagace jsme dosud prodali tisíc knih, získali tisíc čtenářů a vydělali skoro celou částku, kterou jsme 
původně chtěli. Takže myšlenka té knihy se prostě nějak šíří. Říkám tomu projekt malých gest. Každý do toho 
přišel se svou troškou. Někdo věnoval svůj příběh, někdo napsal povídku, někdo překlad, někdo udělal ilustrace, 
někdo poskytl nakladatelství, někdo si tu knihu koupil, někdo přišel na křest… Patronkou křtu se stala Ester 
Kočičková, která zadarmo moderovala a zpívala. A dohromady to alespoň trochu mění svět. Když to celé 
spočítám, tak myslím, že jsme tím ovlivnili a propojili nejméně pět tisíc lidí ze čtyřech států a dvou kontinentů. 
Vlastně z toho mám velkou radost! (smích) 
*** 
JÁ V TÉ AFRICE SLÍBIL, ŽE SE DO 10 LET VRÁTÍM. ABYCH TA M NEJEL JAKO TURISTA, ZRODILA SE KNIHA. 
PŘÍBĚHY JSOU DNES VŠUDE. NA FOTCE Z DOVOLENÉ, V REKLAMĚ, POLITICE I V NOVINAŘINĚ. CELÝ ZISK Z 
PRODEJE KNIHY VĚNUJEME NA NÁKUP UČEBNIC PRO ZHRUBA TŘI TISÍCE DĚTÍ Z KIBERY, DRUHÉHO NEJVĚTŠÍHO 
SLUMU V AFRICE 
Foto autor| Foto: David Háva a archiv NP 
Foto popis| PŘED 12 LETY VYHRÁL RENÉ NEKUDA SOUTĚŽ NP O CESTU DO AFRIKY. TEHDY JSME HO 
VYPROVODILI NA VLAK A UDĚLALI ROZHOVOR. 
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Jízda tramvají ukáže 
potřebu pomáhat 

Afričánkům 
23.5.2017    denik.cz    str. 0   Regiony 

    Milan Holakovský     

Tramvaj, která nejezdí podle jízdního 

řádu a jejím hlavním úkolem není 

nabízet svezení, ale předávat informace, 

mohou ve čtvrtek odpoledne lidé potkat 

na různých místech Prahy. Při příležitosti 

Dne Afriky vyjede do ulic Afro tramvaj, v 

níž aktivisté z Centra Narovinu chtějí 

především představit projekt pomoci 

dětem z Keni formou adopce na dálku 

(včetně příběhů konkrétních dětí, z nichž 

některé už se prý samy staly 

zodpovědnými rodiči). V půl třetí vyjede 

Afro tramvaj ze střešovické vozovny – a 

Prahou bude projíždět až do půl šesté 

večer. 

„Pojedeme přec centrum, Smíchov, 

Radlice – a zase nazpátek; tuhle trasu 

projdeme asi čtyřikrát,“ řekla Deníku za 

organizátory Simona Heřtusová. „Každý 

se s námi může kousek svézt, pak zase 

vystoupit a jít dál, připomněla s tím, že 

tým Centra Narovinu chce zvát lidi 

dovnitř – a nabízet nejen informace, ale i 

ochutnávky kávy a čaje ze svého fair 

trade obchůdku. 

 Kampaň bude pokračovat i v 

následujících dnech – a vyvrcholí 18. 

června multikuturním festivalem na lodi 

u Rašínova nábřeží, který se má stát i 

symbolickou oslavou Dne afrického 

dítěte. 

URL| 

http://www.denik.cz/regiony/jizda-

tramvaji-ukaze-potrebu-pomahat-

africankum-20170523.html 

 



Jízda tramvají ukáže 
potřebu pomáhat 

Afričánkům 
23.5.2017    prazsky.denik.cz    str. 0   

Moje Praha 
    Milan Holakovský     

Praha – Tramvaj, která nejezdí podle 

jízdního řádu a jejím hlavním úkolem není 

nabízet svezení, ale předávat informace, 

mohou ve čtvrtek odpoledne lidé potkat 

na různých místech Prahy. Při příležitosti 

Dne Afriky vyjede do ulic Afro tramvaj, v 

níž aktivisté z Centra Narovinu chtějí 

především představit projekt pomoci 

dětem z Keni formou adopce na dálku 

(včetně příběhů konkrétních dětí, z nichž 

některé už se prý samy staly 

zodpovědnými rodiči). V půl třetí vyjede 

Afro tramvaj ze střešovické vozovny – a 

Prahou bude projíždět až do půl šesté 

večer. 

„Pojedeme přec centrum, Smíchov, 

Radlice – a zase nazpátek; tuhle trasu 

projdeme asi čtyřikrát,“ řekla Deníku za 

organizátory Simona Heřtusová. „Každý se 

s námi může kousek svézt, pak zase 

vystoupit a jít dál, připomněla s tím, že 

tým Centra Narovinu chce zvát lidi dovnitř 

– a nabízet nejen informace, ale i 

ochutnávky kávy a čaje ze svého fair trade 

obchůdku. Kampaň bude pokračovat i v 

následujících dnech – a vyvrcholí 18. 

června multikuturním festivalem na lodi u 

Rašínova nábřeží, který se má stát i 

symbolickou oslavou Dne afrického dítěte. 

URL| 

http://prazsky.denik.cz/zpravy_region/jiz

da-tramvaji-ukaze-potrebu-pomahat-

africankum-20170523.html 



Jízda tramvají ukáže potřebu pomáhat africkým dětem 
24.5.2017    Pražský deník    str. 4   Praha/zprávy 

    (hol)    Adopce Afrika     

Tramvaj, která nejezdí podle jízdního řádu a jejím hlavním úkolem není nabízet svezení, ale předávat 

informace, mohou zítra odpoledne lidé potkat na různých místech Prahy. Při příležitosti Dne Afriky 

vyjede do ulic Afro tramvaj, v níž aktivisté z Centra Narovinu chtějí především představit projekt 

pomoci dětem z Keni formou adopce na dálku (včetně příběhů konkrétních dětí, z nichž některé už se 

prý samy staly zodpovědnými rodiči). V půl třetí vyjede Afro tramvaj ze střešovické vozovny – a 

Prahou bude projíždět až do půl šesté večer. 

„Pojedeme přes centrum, Smíchov, Radlice – a zase nazpátek; tuhle trasu projedeme asi čtyřikrát,“ 

řekla Deníku za organizátory Simona Heřtusová. 

Tým Centra Narovinu chce zvát lidi dovnitř – a nabízet nejen informace, ale i ochutnávky kávy a čaje 

ze svého fair trade obchůdku. 

Region| Střední Čechy 

Adopce na dálku 
25.5.2017    ČRo Region, Středočeský kraj    str. 3   07:00 Ranní region 

         

Soňa JINDROVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Centrum Narovinu dnes zahájí měsíční kampaň, ve které chce představit projekt Adopce na dálku. 
Díky němu už chodí na čtyři tisíce dětí v Africe do školy. Prahou dnes bude jezdit takzvaný Afro 
tramvaj. Vyrazí odpoledne ve čtvrt na tři ze střešovické vozovny. Městem bude jezdit až do půl šesté. 
Kampaň vyvrcholí 18. června na festivalu Narovinu Afrika fest na smíchovské náplavce. 

Zprávy Radia Praha - 25.5.2017 
25.5.2017    Radio Praha    str. 0    

         

Kampaň podpoří projekt Adopce na dálku pro děti z Afriky 

Na projekt Adopce na dálku, díky níž mohou děti v Africe chodit do školy, se chystá upozornit 
Centrum Narovinu. Zahajuje měsíční kampaň, v níž chce představit příběhy afrických školáků a 
školaček, jejich podporovatelů i dobrovolníků. Jak uvedla Simona Heřtusová z pořádajícího centra 
Narovinu, za 15 let projekt pomohl 4000 dětí. Dodala, že adopce na dálku může pomoci řešit 
problémy s migrací. Díky projektu mohou děti z chudých rodin v Keni získat vzdělání. Základní 
darovaná částka činí 300 eur na rok (nyní asi 7940 korun). Pokryje školné i výdaje na pomůcky a 
školní uniformu. 
 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kampaň podpoří projekt Adopce na dálku pro děti z Afriky 
25.5.2017    tyden.cz    str. 0   Děti 

    ČTK     

Na projekt Adopce na dálku, díky níž mohou děti v Africe chodit do školy, se chystá upozornit 
Centrum Narovinu. Ve čtvrtek zahájí měsíční kampaň, v níž chce představit příběhy afrických školáků 
a školaček, jejich podporovatelů i dobrovolníků. 
Na projekt Adopce na dálku, díky níž mohou děti v Africe chodit do školy, se chystá upozornit 
Centrum Narovinu. Ve čtvrtek zahájí měsíční kampaň, v níž chce představit příběhy afrických školáků 
a školaček, jejich podporovatelů i dobrovolníků. Pořadatelé ve čtvrtek odpoledne do pražských ulic 
vyšlou také "afro tramvaj", která má osvětovou akci podpořit. Podle ní za 15 let projekt pomohl 4000 
dětěm. 
"Děti dostaly šanci na lepší budoucnost. Projekt pomáhá konkrétním dětem, ale i celým rodinám a 
komunitám. Děti vystudovaly, dnes už mají práci, staly se zodpovědnými rodiči, pomáhají jako 
dobrovolníci," uvedla Simona Heřtusová z pořádajícího centra Narovinu. Dodala, že adopce na dálku 
může pomoci řešit problémy s migrací. 
Pořadatelé se chystají od čtvrtka zveřejnit každý den po celý měsíc jeden příběh adoptivních rodičů, 
podpořených dětí a dobrovolníků. Kampaň skončí 18. června. Vyvrcholí na festivalu Narovinu Afrika 
Fest na náplavce. 
Díky projektu Adopce afrických dětí na dálku mohou chlapci a děvčata z chudých rodin v Keni získat 
vzdělání. Základní darovaná částka činí 300 eur na rok (nyní asi 7940 korun). Pokryje školné i výdaje 
na pomůcky a školní uniformu. Podporovatelé třikrát ročně dostanou informace o tom, jak školákovi 
či školačce učení jde. V lednu, červnu a říjnu obdrží vysvědčení a dopis s fotografií dítěte, s nímž 
mohou být v kontaktu a mohou ho i navštívit. "Projekt pomoci na dálku je mnohem víc než pouhá 
ekonomická výpomoc, neboť vytváří pouto solidarity, porozumění a vzájemné náklonnosti mezi 
různými kulturami," uvedla organizace. Na webu http://www.centrumnarovinu.cz je možné najít 
podrobnosti o adopci na dálku. 
Tramvaj vyrazí ve 14.15 ze střešovické vozovny do centra města. Metropolí bude jezdit do 17.30. 
URL| http://www.tyden.cz/rubriky/zdravi/deti/kampan-podpori-projekt-adopce-na-dalku-pro-deti-z-
afriky_431385.html 
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Daně Feminové změnila život Keňa 
15.7.2017    Haló noviny    str. 11   Bonus  

Roman JANOUCH     

Rozhovor s báječnou humanistkou Danou Feminovou, 
zakladatelkou projektu adopce afrických dětí z Keni na 
dálku, se vyprofiloval tak zajímavě, i z hlediska obsahového 
- dotkl se tolika aktuálních otázek našich životů - že ho 
rozdělíme nikoli na kratší verzi tištěnou a delší internetovou, 
ale na dva rozhovory. Ten druhý, nabízející mj. řešení tolik 
ožehavé migrační krize, nabídneme na www.iHalo.cz v 
sekci Rozhovory příští týden. 

Před nějakými 23 lety jsme se sešli poprvé v rámci aktivit, 
které parta lidí kolem vás a vašeho manžela organizovala v 
Praze na Smíchově, Žižkově a v Nuslích. Vydávali jste tam 
tehdy humanistický měsíčník, postupem času jste se 
soustředili na další ušlechtilé aktivity globálnějšího 
významu, až nakonec vyhrál projekt adopce na dálku pro 
děti z Keni. Proč právě ten? 

Ve skutečnosti »Adopce afrických dětí - projekt pomoci na 
dálku« vždy byl a nadále i je pouze jedním z projektů, které 
vznikly z iniciativy humanistů - tedy není to tak, že by vyhrál. 
Od okamžiku, kdy jsme začali v Praze vydávat 
humanistické měsíčníky, těch projektů bylo opravdu hodně, 
a to v různých oblastech života - od politiky, ekologie, 
výchovy, soužití různých kultur, seminářů osobního rozvoje, 
vydávání knih edice Nového humanismu... Zdánlivě různé 
projekty, ale všechny podporující šíření humanistických 
myšlenek a hodnot. 
Mezi ty nejvýraznější bych asi zařadila založení a účast na 
tříletém intenzivním občanském hnutí protestujícím proti 
umístění amerického radaru v Brdech, aktivity Světového 
pochodu za mír a nenásilí, Plesy Afrika v pražské Lucerně, 
programy Výchovy k nenásilí v českých školách a další. 
 
Ano, v průvodním materiálu, kde bilancujete takové velké 
výročí projektu Adopce, píšete: Češi už 15 let pomáhají 
formou adopce na dálku se situací s imigrací a rostoucím 
strachem a s ním spojenými tendencemi k netoleranci, 
xenofobii a rasismu. Chuť pomáhat a solidarita je jediné 
východisko ze současné světové situace... To jsou krásná, 
na druhou stranu ale zároveň odvážná slova. Kolik Čechů 
už pochopilo jejich význam vaším prostřednictvím? 
Projekt adopce afrických dětí na dálku měl v České 
republice od svého začátku překvapivě velký ohlas a 
solidarita Čechů nás velmi mile překvapila. Chuť a ochota 
pomoci je úžasná charakteristika obyčejných lidí tady, které 
si velice vážím a dojímá mě, když například studenti nebo 
důchodci přes svoji nelehkou finanční situaci šetří na to, aby 
mohli pomoci jednomu dítěti tisíce kilometrů daleko, protože 
se jich dotkl jeho příběh. Podle mého má většina Čechů ve 
svém srdci jasno, a když jsou v situaci, kdy by měli a 
můžou, tak prostě pomůžou. 
V posledních letech se ale atmosféra v naší společnosti 
mění kvůli propagandě médií a šíření strachu... Jakoby nás 
propaganda chtěla poštvat jednoho proti druhému, rozdělit 
nás a rozdmýchat nedůvěru a strach. To, že s vystrašenými 
a nedůvěřivými lidmi je snadnější manipulovat, je známé a v 



minulosti už tolikrát vyzkoušené, že bychom už tuto cestu měli zavrhnout jednou provždy a konečně 
hledat skutečná řešení! 
Každopádně díky projektu adopcí na dálku s námi získalo mnoho tisíc lidí osobní zkušenost a radost 
z pomoci jednomu konkrétnímu dítěti v Keni - možnost sledovat, jak se měnily jejich osudy, a jak jim 
zprostředkované vzdělání otevíralo šance uskutečnit jejich sny, resp. žít důstojným životem ve své 
kultuře, domově. 
Máte zmonitorováno, že jste za tu dobu pomohli více než 4000 dětí, jejich rodinám i komunitám. Proto 
mě zajímalo i to, kolik českých lidí se na tomto úspěchu konkrétně podílelo. Proč jste si vybrali právě 
Keňu? 
Je těžké říci, kolik přesně lidí se této pomoci 4000 dětem v Keni účastnilo, protože často jsou 
»adoptivními rodiči« jednoho dítěte celé pracovní kolektivy, rodiny, dokonce celé třídy žáků nebo celé 
školy. Navíc mnoho takových adoptivních rodičů, kteří například své »adoptované dítě« i osobně v 
Keni navštívili, po návratu své prožitky sdílelo, takže se to dotýkalo mnoha dalších lidí v jejich okolí. 
No a to, že jsem v roce 2000 odletěla právě do Keni, byla tak trochu shoda náhod - mé jazykové 
možnosti, dvě kamarádky z Keni, které v tu dobu studovaly v Praze, levnější letenky... Každopádně se 
mě kontrast mezi nepředstavitelnou chudobou velké části obyvatel v této zemi, a zároveň jejich lidská 
důstojnost a radost ze života, velmi hluboce dotkl. 
 
Stavíte školy, zajišťujete vzdělání dětem, které pak doma učí a budou učit další generace. Nakolik 
logisticky je to všechno náročné a kolik času sebere jedno takové malé dílčí vítězství? 
Zajímavé je to, že vše, co děláme, je v Keni postavené výhradně na místních lidech, a to navíc jen pár 
lidech zaměstnaných, a pak stovkách dobrovolníků - takže organizace a spolupráce na dálku 
rozhodně logisticky náročná je, ale podle nás to celé takto dává velký smysl. Zkrátka snažíme se držet 
přísloví: »Když daruješ hladovému rybu, nasytíš ho na jeden den. Když ho naučíš ryby lovit, nasytíš 
ho na celý život.« V tomto smyslu je veden nejen projekt Adopcí na dálku, ale také náš asi největší 
projekt v Keni - celé komunitní centrum »Ostrov Naděje« na Rusinga Island, kde je sirotčinec pro 80 
dětí, mateřská školka pro 100 dětí, základní škola pro 300 dětí, střední škola pro 120 studentů, 
zdravotní klinika a k tomu zemědělská farma a řemeslné dílny. Vedení a rozvoj projektu Adopcí i 
Ostrova Naděje je velkou výzvou i radostí, které se intenzivně věnuji už 15 let a stále je to mimořádně 
obohacující cesta. 

Ptám se proto, že v rámci výročí jste po dobu jednoho měsíce nabízeli každý den jeden ze silných 
příběhů kolem Adopce. Můžete pár takových vlastních nejsilnějších příběhů přiblížit? 
Těch silných příběhů je opravdu hodně. Mimořádně se mě dotkl například příběh malé Moniky, kterou 
nám do kliniky Ostrova Naděje přinesl v náručí její desetiletý bratr, když jí bylo pět a měla vysokou 
horečku a záněty v celém tělíčku. Když jsme pochopili, že jsou obě děti už několik měsíců v hliněném 
domečku úplně samy, protože maminka zemřela a tátu odvedla policie, nevěřili jsme. Dnes je Monika 
šťastnou a veselou holčičkou z našeho sirotčince, chodí do čtvrté třídy a těší se na každý dopis svých 
českých adoptivních rodičů, kterým se vhání slzy dojetí do očí vždy, když se vrátím z Keni a vyprávím 
jim o tom, jak se Monice na Ostrově Naděje daří. 
Velkou radost mám i z příběhu Marka, který mě málem rozplakal, když mi při našem prvním setkání 
na ostrově Rusinga Island vyprávěl, jak moc si váží toho, že si ho někdo z tak vzdálené České 
republiky vybral na webu a rozhodl se mu pomoci přesto, že ho nikdy osobně neviděl, a jak moc se 
bude snažit, aby si tuhle úžasnou pomoc zasloužil. Tenkrát mu bylo jen 13. Dnes je hrdým otcem a 
manželem, má krásnou rodinu, o kterou se vzorně stará, a díky poskytnutému vzdělání úspěšně 
dodělal obor zdravotní laborant na univerzitě, pak pár let pracoval ve významných mezinárodních 
firmách, a dnes už vede svoji vlastní laboratoř, kterou založil. 
Velmi na mě zapůsobila i zpráva na WhatsApu, ve které mi skupinka asi 10 našich »adoptovaných 
studentů« z Nairobi sděluje, že se rozhodli založit skupinu studentů z projektu Adopce Centra 
Narovinu, kteří jsou díky svým adoptivním rodičům už na univerzitách a vyšších odborných školách, a 
chtějí pomoc posílat dál, takže se začali pravidelně scházet a dělají sbírky a vozí pomoc do místních 
sirotčinců - pomáhají dalším dětem ve svém okolí. Více příběhů určitě najdete na 
www.centrumnarovinu.cz. 
 
Oslavy 15 let začaly jízdou Afrotramvaje a končily dva dny po Dni afrického dítěte, 18. června, na 
parníku na Vltavě. Proč právě tramvaj a proč voda? A kdy se chystáte do oblak? 
Tak volba tramvaje a parníku na Vltavě byla asi spíše využití levných a bezplatných nabídek, které 
jsme dostali - než nějaký hlubší záměr. Ale určitě já osobně vnímám tyto projekty jako nějakou cestu 
rozvoje jak vnitřně, tak i společensky, takže možná dopravní prostředky jsou namístě. 



Nakolik projekty jako Adopce, Narovinu a další a další jsou propojeny s Humanistickým hnutím, které 
jste kdysi založili a také se s ním aspoň na čas prosadili v pražské komunální politice? 
Ve skutečnosti projekt adopcí na dálku nikdy nebyl nijak strukturálně nebo organizačně propojen s 
politickou stranou nebo jinými organizacemi Humanistického hnutí - tedy inspirace a humanistické 
hodnoty a principy jsou tím jediným, co všechny různorodé humanistické projekty propojuje. Centrum 
Narovinu, o. p. s., které dělá projekt Adopce afrických dětí na dálku, je zcela samostatnou obecně 
prospěšnou společností působící výhradně v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce. 
 
Osobní otázka závěrem. Máte s manželem vzhledem k vašim aktivitám vůbec nějaký čas na vlastní 
soukromý život? Máte rodinu? Jak trávíte volné dny? A kam se chystáte letos v létě? 
No to je zajímavá otázka - řekněme, že mezi tím vším, čemu se věnujeme a tzv. soukromým životem, 
nevnímáme moc hranici - zkrátka náš čas věnujeme tomu, co nám dává smysl, co nás baví a děláme 
to s našimi přáteli, kteří to mají podobně. Jsme s manželem společně už 25 let, máme jednoho dnes 
už dospělého syna, který vystudoval obor mezinárodních vztahů na Masarykově univerzitě a teď bydlí 
se svou přítelkyní a už pracuje. A vzhledem k věku našich maminek se teď právě oba více věnujeme 
jim, takže letní dovolenou již tradičně trávíme v rodinném kruhu - částečně v Itálii a částečně na 
Vysočině. 

Roman JANOUCH 

Foto autor| FOTO – Dobrovolníci Centra Narovinu 



 



Adopce na dálku: 
Během 15 let 
pomohli Češi 

vystudovat čtyřem 
tisícům Keňanů 

30.7.2017    ct24.cz    str. 0   
Domácí 
spicakovak 

Umožnit lidem vzdělání a 

pomoci jim k důstojnému životu 

přímo v jejich rodné zemi, to je 

hlavní myšlenka adopcí na 

dálku. Centrum Narovinu shání 

už 15 let pro keňské děti 

podporu u českých adoptivních 

rodičů. Za tu dobu projekt 

pomohl 4 tisícům Keňanů. Díky 

příspěvkům z Česka mohly i ty 

nejchudší děti vystudovat a 

dnes stojí na vlastních nohou. 

„Děti dostaly šanci na lepší 

budoucnost. Projekt pomáhá 

konkrétním dětem, ale i celým 

rodinám a komunitám. Děti 

vystudovaly, dnes už mají práci, 

staly se zodpovědnými rodiči, 

pomáhají jako dobrovolníci,“ 

uvedla už dříve Simona 

Heřtusová z Centra Narovinu. 

Kromě této organizace 

zprostředkovává adopci na 

dálku například Arcidiecézní 

charita . 

Jedním z prvních, kteří dostali u 

Centra Narovinu šanci, je Victor 

Odhiambo. Narodil se v 

keňském slumu Kibera. V 

dětství mu onemocněla matka 

a jemu hrozilo, že nedokončí 

ani základní školu. 



Foto Slum Kibera, Zdroj: AP,  Autor: Khalil Senosi 

Díky podpoře adoptivní matky z 8500 kilometrů vzdálených českých Vodňan Anny Plívové vystudoval 

Victor nakonec i vysokou školu zaměřenou na počítače. Oboru se věnuje na volné noze. Kromě toho 

si založil firmu na taxislužby. Život se změnil celé jeho rodině, ve slumu už nežije nikdo z nich. 

Odkaz  Nejštědřejší lidé světa žijí v Barmě. Češi si v žebříčku polepšili o devět míst 

Victor je své adoptivní matce, která ho dnes považuje za člena rodiny, vděčný. „To je můj syn,“ 

ukazuje fotografii malého chlapce. „Je mu pět let. Pojmenoval jsem ho po svém adoptivním rodiči - 

Plíva. Přál bych si, abych pro ně mohl udělat víc. Ale tohle byla taková první příležitost, jak říci: děkuji 

za vaši pomoc,“ říká Odhiambo. 

V Kibeře, kde vyrůstal, je podle něj život bídný. „Není tam práce, ale hodně kriminality. A ta přímo cílí 

na mladé,“ dodává. 

Video of Příběh Viktora / Victor's story 

Centrum Narovinu chce podle své ředitelky Dany Feminové pomoci dětem z těch nejchudších rodin a 

dát jim možnost, aby se dokázaly samy o sebe postarat a mít důstojný život v zemi, kde se narodily a 

kde chtějí zůstat. 

„Je lepší, když vás někdo naučí rybařit, než když vám rybu daruje. A to je životní realita. Já umím 

rybařit,“ zdůrazňuje Victor Odhiambo. 

Základní částka, kterou mohou čeští adoptivní rodiče přispívat keňským dětem, činí 300 eur na rok 

(nyní asi 7800 korun). Pokryje školné i výdaje na pomůcky a školní uniformu. Výměnou za to 

dostanou podporovatelé třikrát ročně zprávu, jak se školákovi ve třídě daří. Kromě toho dostanou i 

fotografii dítěte a mohou si s ním sami dopisovat nebo ho navštívit. 

URL| http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/2196835-adopce-na-dalku-behem-15-let-pomohli-

cesi-vystudovat-ctyrem-tisicum-kenanu 

Adopce na dálku 
30.7.2017    ČT 1    str. 25   19:00 Události 

         

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 
Umožnit lidem vzdělání a pomoci jim k důstojnému životu přímo v jejich rodné zemi. Hlavní myšlenka 
adopcí na dálku. V Česku je zprostředkovává několik organizací. Léta zkušeností ukazují, že to 
pomáhá celým rodinám. 
 
Tereza STÁRKOVÁ, redaktorka 
Hromady odpadků, protékající stoky, lidé tísnící se v chatrčích. Tohle je Kibera, jeden z největších 
slamů v Africe. Vyrostl tu i Victor Odhiambo. 
 
Victor ODHIAMBO 
Život v Kibeře je bídný. Není tam práce. Je tam velká kriminalita a ta cílí na mladé. 
 
 



Tereza STÁRKOVÁ, redaktorka 
V dětství mu onemocněla matka. Hrozilo, že nedokončí ani základní školu. Změnila to adopce na 
dálku a rozhodnutí Anny Plívové v osm a půl tisíce kilometrů vzdálených Vodňanech. 
 
Anna PLÍVOVÁ 
Mně padnul do oka Victor. V tom jeho pohledu a v tom postoji bylo něco, co jsem už, už, od čeho už 
jsem nedokázala odejít. 
 
Tereza STÁRKOVÁ, redaktorka 
Díky její podpoře vystudoval nakonec i vysokou školu zaměřenou na počítače. Oboru se věnuje na 
volné noze. Kromě toho si založil firmu na taxislužby. 
 
Victor ODHIAMBO 
Tohle je můj syn. Je mu pět let. Pojmenoval jsem ho Plíva po mém adoptivním rodiči. Toto byla 
taková první příležitost, jak říci: děkuji za vaši pomoc. 
 
Tereza STÁRKOVÁ, redaktorka 
Život se změnil celé jeho rodině. Ve slamu už nežije nikdo z nich. 
 
Dana FEMINOVÁ, ředitelka Centra Narovinu 
Cílem je určitě zpřístupnit vzdělání těm nejchudším lidem, aby měli možnost na důstojný život, aby 
měli možnost se sami o sebe postarat a žít důstojný život v zemi, kam se narodili a kde chtějí zůstat. 
 
Tereza STÁRKOVÁ, redaktorka 
Victor byl jedním z prvních dětí, které začalo Centrum Narovinu podporovat. Příběhy, jako je ten 
jeho, po 15 letech mění a motivují celou komunitu. V Keni Češi podpořili přes 4 tisíce žáků a studentů. 
Adopce na dálku realizuje už od roku 1993 taky Arcidiecézní charita. Za tu dobu prošlo programem 
přes 30 tisíc dětí. Aktuálně jich podporují téměř 9 tisíc. 
 
David FLAK, ředitel Centra zahraniční spolupráce Arcidiecézní charity Praha 
Pomáháme v Indii, v Ugandě, v Zambii, v Kongu a v Bělorusku. 
 
Victor ODHIAMBO 
Je lepší, když vás někdo naučí rybařit, než když vám rybu daruje. A to je životní pravda. Já umím 
rybařit. 
 
Anna PLÍVOVÁ 
Dneska je Victor prostě náš syn. 
 
Tereza STÁRKOVÁ, redaktorka 
Se svou adoptivní rodinou se Victor viděl už potřetí. Brzy mu Plívovi chtějí návštěvu oplatit.  
Tereza Stárková, Česká televize. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



Nemůžeme obětovat lidskost! 
Halé noviny, 31.7.2017 

S Danou Feminovou, zakladatelkou a ředitelkou Centra Narovinu, o. p. s., a koordinátorkou 
projektů rozvojové spolupráce, jsme přinesli v Haló novinách rozhovor zejména o projektech 
»Adopce afrických dětí - projektu pomoci na dálku« 15. července t. r. Rozhovor si ostatně můžete 
dohledat i na našem webu v sekci Bonus. Tehdy jsme slíbili, že do týdne zveřejníme druhou část 
rozhovoru, která směřovala i k ostatním aktivitám Humanistického hnutí, které je s Centrem 
Narovinu propojené, ale nakonec jsme se rozhodli nechat si trochu větší, 14denní odstup. I proto, 
že do ČR přibližně před týdnem přijel z Keni Victor Odhiambo, který prošel projektem Adopce 
afrických dětí, což byl jakýsi symbolický dozvuk první části našeho povídání. Victor pochází se 
slumu Kibera a díky projektu mj. úspěšně dokončil vysokou školu. Dnes má v Keni práci a vlastní 
rodinu. Jako poděkování pojmenoval svého syna po adoptivním rodiči z ČR. A tak ještě jednu 
otázku věnujme symbolicky právě tomuto tématu... 
 
V rámci projektu mohou jezdit navštěvovat »svoje« africké děti i zdejší přispěvatelé, adoptivní 
rodiče. Jak pak taková setkání v místě konkrétní pomoci probíhají? 
Ano, poslední dobou stále více »adoptivních rodičů« rádo využívá možnost navštívit své »adoptované 
dítě« přímo v Keni. Jsou to vždy velice dojemná setkání pro obě strany. Není to tedy tak, že by za 
svými dětmi létali jen VIP adoptivní rodiče jako třeba herečky Jitka Ježková a Bára Munzarová, herec 
Filip Rajmont nebo zpěvačka Marcela Březinová, ta možnost je tu opravdu pro všechny. 
 
Vy to nějak organizujete? 
Ne, většinou si adoptivní rodič zajistí svou návštěvu Keni samostatně, nebo přes nějakou cestovní 
kancelář, a dá nám vědět, který den má v programu prostor na návštěvu dítěte a kde bude 
ubytovaný. My pak domluvíme s dobrovolným koordinátorem v Keni, který má dítě na starost, že 
vyzvedne návštěvu v hotelu, doprovodí je za dítětem a na závěr zase doprovodí zpět do hotelu. 
Většinou se navštíví škola i domov dítěte, někdy spolu tráví i více dní. Když se pak někdy podaří 
adoptované dítě pozvat na oplátku do ČR, rádi s ním zprostředkujeme tiskovou konferenci jako tomu 
bylo teď v případě Victora. 
Čím dál častěji také létají do Keni dobrovolníci, kteří se rozhodli pomoci v našem projektu Ostrova 
Naděje na Rusinga Island - ať už lékaři pomáhající v klinice, pomocní vychovatelé pro práci s dětmi v 
sirotčinci, nebo i metodičtí učitelé, kteří vedou semináře pro naše místní učitele. 
 
Jak jste na tom teď celkově? Kolik paralelních projektů funguje? Vím, že jezdíte často rozjímat do 
Pravíkova. Klidně nám přibližte smysl a atmosféru těchto aktivit/setkání... 
Jak už jsem zmiňovala minule, je spousta humanistických iniciativ, které působí v různých oblastech a 
všechny mají za cíl přispívat k vytváření nové nenásilné kultury. K těm aktuálně nejaktivnějším patří 
organizace »Svět bez válek a násilí« s kampaní za úplné jaderné odzbrojení a kampaní »Dejme šanci 
míru« proti militarizaci společnosti, »Komunita pro lidský rozvoj« s programy »Výchovy k nenásilí v 
českých školách« či »Edice Nového humanismu« pracující na překladech a vydávání díla zakladatele 
Humanistického hnutí - argentinského filozofa a spisovatele Sila. 
No a »Park studií a reflexe Pravíkov« je pro mě taková hodně srdcová záležitost - se skupinou přátel 
jsme koupili v Pravíkově na Vysočině zemědělskou usedlost a vytváříme tam prostor otevřený všem, 
kteří se chtějí v dnešní hektické době zastavit, zamýšlet se a hledat odpovědi na otázky o smyslu 
života, překonání bolesti a utrpení, o budoucnosti a rozvoji člověka... Takže tam je prostor jít více do 
hloubky za hranice každodenních starostí a propojovat se s tím nejdůležitějším v nás i v ostatních, 
zapracovat na duchovním rozvoji, načerpat energii a inspiraci. Tam pořádáme různé semináře, 
workshopy, setkání... 
Podobných Parků je už ve světě přes 40 a já věřím, že i ten český bude v blízké budoucnosti pro 
spoustu lidí opěrným bodem na jejich cestě k sobě. Přivítáme každého, kdo by se rád připojil. 
Podrobnosti najdete na webu www.parkpravikov.cz. 



Vaše hnutí má velmi silnou základnu v Chile, v Evropě pak v Itálii. Ta se teď pere s migrační krizí. Už 
dokonce také byla nucena vyhlásit jakési kvóty, protože není nafukovací. Vidíte nějaké praktické 
řešení tohoto problému? Osobně nechápu, proč se migranti dělí na uprchlíky před válkou a 
ekonomické migranty, protože utíkat před hladem a žízní podle mě není nic provinilého. Časem 
můžeme kvůli tomu, jak ignorujeme přírodu, skončit podobně i my... 
No ano, myslím, že bohužel migrační krize je jen jedním z důsledků neudržitelné společensko-
ekonomické situace současného světa. Také moc nerozumím užitečnosti rozlišování ekonomických 
migrantů a uprchlíků utíkajících před válkami, protože lidé neopouští své domovy a nevydávají se do 
neznáma a nebezpečí, pokud nemají vážné důvody. Není jiné řešení než skoncovat s pokrytectvím 
Západu - zastavit války a vyřešit ekonomické násilí současné společnosti. Není možné obchodovat se 
zbraněmi a kvůli byznysu a moci rozpoutávat a bohatnout na válkách a současně odmítat uprchlíky, 
jakoby to nemělo souvislost a nebyl to náš problém. 
Není možné udržovat protekcionismus Západu a dostávat z rozvojových zemí levné suroviny, levnou 
pracovní sílu a bohatnout na chudobě, smrti a utrpení, a nalhávat si, že se nás to netýká. Podle mého 
názoru je velmi naivní si myslet, že tato situace může takto pokračovat a vyřeší se zavřením hranic, 
stavěním nových zdí a ozbrojováním se po zuby. Tím jen podléháme manipulaci zbrojařských 
koncernů a válečných štváčů a ztrácíme tak všechny hodnoty tzv. civilizovaného světa, kterými se 
oháníme - přeci nemůžeme obětovat lidskost, svobodu a důležitost respektování lidských práv! Je 
více než kdy jindy důležité držet se zlatého pravidla »Chovej se k ostatním tak, jak chceš, aby se oni 
chovali k Tobě.« 
Není jiného řešení než změna myšlení v tomto smyslu - místo soupeření začít spolupracovat a místo 
do zbrojení a destrukce investovat do rozvoje a důstojných podmínek pro život. 
Roman JANOUCH 

 


