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Volary pro Afriku 

Volarský zpravodaj | 13.01.2020 
 

Petera Odhiambo podporuje ZŠ 
hradíme prostřednictvím humanitární společnosti 
základní zdravotní péči. I když je již africký student věkově od žáků školy značně vzdálen (letos 
mu bylo 22 let), považujeme za důležité dovést projekt do zdárného konce: nepřerušit adopci 
právě v době, kdy se Peter díky naší podpoře v dohledné době postaví na vlastní nohy. V 
současné době studuje vyšší odbornou školu se zaměřením na ekonomiku a logistiku námořní 
dopravy. Z korespondence, kterou jsme z Afriky obdrželi, je zřejmé, že je Peter na současné 
škole velice spokojen. Před půl rokem získával v rámci studia zkušenosti u Chai Trading 
Company Ltd., velké společnosti zabývající se exportem a importem čaje. Z per
dokumentů firmy, které jsme nedávno obdrželi, vyplývá, že Petera považují za studenta s 
vysokým potenciálem, kterého mohou doporučit každému případnému budoucímu 
zaměstnavateli a uvítají jeho další pomoc.
Školní vánoční trhy na podporu Petera Odh
podpoře našich rodičů a dalších příznivců můžeme letos na konto adopce převést ohromující 
částku 78 899 Kč! 
Děkujeme všem, kteří se podíleli a podílejí na proměně jednoho lidského osudu.

 
 

Týdeník Tachovská jiskra / 26.02.2020/Rubrika: Zprávy z

Rozvadov – Projektový den inspirovaný Afrikou zažili školáci v Základní škole v Rozvadově. Pomyslně se 
přenesli do africké Keni a tamní vesničky 
jsme různé předměty na hlavě, navštívili africkou školu a naučili se několik svahilských slov,“ informovala 
Kateřina Píchová na webu ZŠ Rozvadov
dozvěděly se i o Masajích. „Nalíčili jsme se a oblékli podobně jako oni, vyrobili jsme si šperky, naučili se tanec 
masajských lovců a poslouchali zvuky noční buše,“ doplnila Píchová. 

Volary pro Afriku 
13.01.2020 | Rubrika: Ze školy | Strana: 5 | Země: 

Petera Odhiambo podporuje ZŠ Volary od jeho deseti let. V pravidelných intervalech mu 
hradíme prostřednictvím humanitární společnosti Centrum Narovinu náklady na vzdělání a 
základní zdravotní péči. I když je již africký student věkově od žáků školy značně vzdálen (letos 

), považujeme za důležité dovést projekt do zdárného konce: nepřerušit adopci 
právě v době, kdy se Peter díky naší podpoře v dohledné době postaví na vlastní nohy. V 
současné době studuje vyšší odbornou školu se zaměřením na ekonomiku a logistiku námořní 

opravy. Z korespondence, kterou jsme z Afriky obdrželi, je zřejmé, že je Peter na současné 
škole velice spokojen. Před půl rokem získával v rámci studia zkušenosti u Chai Trading 
Company Ltd., velké společnosti zabývající se exportem a importem čaje. Z per
dokumentů firmy, které jsme nedávno obdrželi, vyplývá, že Petera považují za studenta s 
vysokým potenciálem, kterého mohou doporučit každému případnému budoucímu 
zaměstnavateli a uvítají jeho další pomoc. 
Školní vánoční trhy na podporu Petera Odhiambo Kipasi se konaly 28. 11. 2019. Díky velkorysé 
podpoře našich rodičů a dalších příznivců můžeme letos na konto adopce převést ohromující 

Děkujeme všem, kteří se podíleli a podílejí na proměně jednoho lidského osudu.

Věnovali den Africe 
Týdeník Tachovská jiskra / 26.02.2020/Rubrika: Zprávy z regionu/Strana: 3/ Autor (jk)

 

Projektový den inspirovaný Afrikou zažili školáci v Základní škole v Rozvadově. Pomyslně se 
do africké Keni a tamní vesničky Rusinga Island u jezera Turkana. „Vyzkoušeli jsme si tamní život, nosili 

jsme různé předměty na hlavě, navštívili africkou školu a naučili se několik svahilských slov,“ informovala 
Kateřina Píchová na webu ZŠ Rozvadov. Děti si také zahrály tzv. kamínkovanou, typickou hru keňských dětí, a 
dozvěděly se i o Masajích. „Nalíčili jsme se a oblékli podobně jako oni, vyrobili jsme si šperky, naučili se tanec 
masajských lovců a poslouchali zvuky noční buše,“ doplnila Píchová.  
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současné době studuje vyšší odbornou školu se zaměřením na ekonomiku a logistiku námořní 

opravy. Z korespondence, kterou jsme z Afriky obdrželi, je zřejmé, že je Peter na současné 
škole velice spokojen. Před půl rokem získával v rámci studia zkušenosti u Chai Trading 
Company Ltd., velké společnosti zabývající se exportem a importem čaje. Z personálních 
dokumentů firmy, které jsme nedávno obdrželi, vyplývá, že Petera považují za studenta s 
vysokým potenciálem, kterého mohou doporučit každému případnému budoucímu 
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Děkujeme všem, kteří se podíleli a podílejí na proměně jednoho lidského osudu. 
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Vyrábí pelíšky pro mazlíčky, její tašky doputovaly až do Holandska 
tachovsky.denik.cz | 27.07.2020 | Rubrika: Lidé odvedle | Strana: 0 | Autor: Monika Šavlová |  

Celková návštěvnost: 41 052 
 

 

 

 

 

Monika Blažková pochází ze Stříbra, ale nyní žije s rodinou v Lázu u Kladrub. V současné době je na 
mateřské dovolené. 
 
Drobná maminka tří dětí stíhá neuvěřitelné množství aktivit. Vystudovala oděvní školu v Plzni a tak nikoho 
nepřekvapí, že mezi její největší zálibu patří ruční výroba, především háčkování. Roky snila o tom, že by se 
svému koníčku mohla věnovat více, za pomoci manžela se jí podařilo až před dvěma lety, kdy zůstala 
doma s třetím dítětem. Tiše a nenápadně, ale o to rychleji a úspěšněji pronikla na trh a svými výrobky si 
vydobyla za krátké období slušného postavení zejména v módním odvětví. Nicméně v její nabídce můžete 
najít i ručně vyrobené pelíšky pro domácí mazlíčky či doplňky do kuchyně. Výrobky paní Moniky jsou prostě 
zaručená značka originality z ručně háčkovaných produktů. #kapitola#  
K výrobě používá stoprocentní bavlněnou šňůru, která drží tvar a navíc se dobře udržuje. Monika je 
schopna vyrobit téměř cokoliv na přání zákazníka, dle jeho představ a tužeb, neb dneska už spousta lidí 
nechce tuctové věci, ale preferují originalitu. Pokud zákazník váhá, neví si rady, ochotně mu poradí a zatím 
se při zpětné vazbě nesetkala se zápornou reakcí. Naopak ji velmi potěšilo, když její ručně háčkované 
tašky cestovaly s majiteli až do Holandska a ona od spokojených zákazníků dostala přes sociální síť fotky 
svých výrobků až ze Severního Brabantska. #kapitola#  
Ve svým aktivitách má nesmírnou podporu svého muže, který obstarává rodinu v době, kdy Monika 
objíždí trhy a jarmarky. Vždy usměvavá výtvarnice má pro dobrou věc vždy srdce na dlani. Z 
prodeje každého výrobku Monys zasílá část na podporu Centra Narovinu, které pomáhá zlepšovat 
vzdělávání dětí v Keni. #kapitola#  
Výčet Moničin aktivit však tímto zdaleka nekončí. Se svým mužem mají malé hospodářství, a tak Monice 
není cizí ani práce s větším nářadím než jsou pletací jehlice. Umí se dle potřeby postavit k hrábím, vidlím či 
lopatě. A velmi si oblíbila čtyřkolku, která je jejich nezbytným pomocníkem. #kapitola#  
O ní oba rádi se smíchem přidávají historku z nedávné doby, kdy se Monice podařilo stroj utopit v rokli plné 
bláta a vyprostit ji dalo manželovi Davidovi velkou práci. #kapitola#  
Díky svému muži Monika podlehla touhám poznávat exotické země, takže společně už procestovali několik 
zajímavých destinací. I tady získávala inspirace pro svoji tvorbu. Například na Bali viděla sedací pufy či 
přímo pro jogíny uháčkované zajímavě barevně laděné koberce. Doma po návratu pak vytvořila několik 
svých vlastních a stejně jako o její další produkty, i ty si našly obratem svého kupce. 
 
 

Evropou bez motoru - S Jardou Lhotou Evropou od severu k jihu  
pozitivni-noviny.cz | 27.07.2020 | Strana: 0 | Autor: Pozitivní noviny |  

 5 000  

Ze severu Evropy do Čech a pak na jih kontinentu... Vlastní silou... Vlastní silou a silou přírody se rozhodl 
putovat Jarda Lhota Evropou. 
 
Zhruba deset let připravoval svoji evropskou životní cestu. Jako průvodce má zkušenosti se všemi možnými 
způsoby dopravy. Nyní své znalosti, svoji sílu fyzickou i psychickou spojil do putování Evropou. Putování o délce 
8000 kilometrů. Za devatenáct týdnů projde a projede Evropu ze severu na jih. Svoji cestou chce upozornit na 
alternativní možnosti trávení volného času, svoji cestou chce vzdát hold svému domovského kontinentu. Sám se 
cítí Evropanem...  
Přiložené fotografie vznikly při průjezdu Jardy Lhoty Prahou dne 18. 7. 2007 na žlutém mořském kajaku.  
Text a foto © Jiří Heller  
Citujme dále z tiskové zprávy vydané při jeho průjezdu Prahou:  
Cestovatel Jarda Lhota se v rámci projektu „Evropou bez motoru“ krátce zastavil v Praze a poreferoval o své 
cestě.  
Dobrodruh, cestovatel a spolumajitel CK Adventura Jarda Lhota se před časem rozhodl dát si k padesátinám 
nestandardní dárek – originální cestu přes Evropu. Myšlenka postupně uzrávala a vedla k mimořádnému 
projektu.  
Jarda Lhota popisuje základní filosofii své cesty takto: „Plánuji přejet Evropu z Nordkappu na Gibraltar tak, 
abych při tom propagoval způsoby cestování ohleduplné k životnímu prostředí.“  
Zjednodušeně lze toto definovat tak, že použije dopravní prostředky, které nevyužívají motor. Celá trasa měří na 
8000 km a zabere 19 týdnů. Cestuje pěšky, na kole, po řekách (kánoe, raft, mořský kajak), po moři 



(plachetnice), na koni.  
Na otázku, co jej vedlo k tomuto nápadu, Jarda Lhota odpovídá takto:  
„Před 17 lety jsem stál u založení Adventury, která byla původně cestovní kanceláří zaměřenou zejména na 
aktivní pobyt v přírodě. S postupem času se naše klientela měnila a spolu s ní jsme se měnili i my. Cestovní 
ruch se v poslední době stává světovým fenoménem, dává obživu mnoha lidem po celém světě, ale zároveň 
dochází k posunu pojmu „cestování“, troufám si říci k jeho vyprazdňování. Cestovat vždy znamenalo něco 
něčemu obětovat, něco si odříci, něco prožít i za cenu, že to vždy nebylo příjemné. Odměnou za to byly opravdu 
hluboké zážitky.  
Dnešní pojetí cestování směřuje často k povrchnosti. Klienti cestovních kanceláří vyžadují čím dále větší komfort 
a jejich zážitky jsou vlastně pouhou iluzí zážitků. Odpovídá to současnému trendu naší civilizace – vše co 
nejrychleji a nejsnadněji.  
Já i moji kolegové jsme se vždy snažili a pořád snažíme jít do hloubky a neklouzat jen po povrchu.  
Já bych se teď touto svou cestou chtěl vrátit ke kořenům cestování, propagovat aktivní trávení volného času a 
ukázat, že dobrodružství se dá prožít i v Evropě.“  
Cestovatel začal svoji pouť v úterý 15.5. na Nordkappu (nejsevernější bod Evropy) v doprovodu svého 
patnáctiletého syna Adama. Vydali se na kole severskou tundrou. Po úvodních několika stech kilometrech 
překročili hranice do Finska a pokračovali s dalšími přáteli postupně na raftu a kanoích po řekách Ounasjoki a 
Kemijoki.  
Cesta dále pokračovala na kole přes Švédsko do Stockholmu, na plachetnici přes Baltské moře do Swinoujscie, 
na kole přes Polsko a pěšky přes Sněžku do Dvora Králové. Odtud Jarda Lhota pokračoval na kajaku po Labi do 
Mělníka a dále proti proudu Vltavy. Ve středu 18.7. v 10 hodin dorazil do Prahy.  
Dále bude na kajaku pádlovat z Prahy do Českých Budějovic, kde přesedne na koně a pojede na něm přes 
Šumavu. Na kole přes Alpy dorazí do Ženevy, odtud opět na kajaku po Rhoně do jižní Francie a na závěr na 
kole na Gibraltar. Zpět do Prahy se vrátí 24. září.  
Zájemci se mohou tohoto velkého dobrodružství Jardy Lhoty a jeho přátel zúčastnit alespoň virtuálně na jeho 
webových stránkách: http://live.adventura.cz Tyto stránky jsou prakticky denně doplňovány reportážemi a 
fotografiemi.  
RNDr. Ing. Jaroslav Lhota * 1957 na Českomoravské Vrchovině ve vesničce Onšovec.  
Vystudoval Elektrotechnickou fakultu ČVUT a Matematicko-fyzikální fakutu UK.  
Do roku 1988 pracoval jako vědecký pracovnkík ČSAV.  
Od roku 1989 pak ve skupině horolezců jako výškový montér. V roce 1990 se zúčastnil založení dobrodružné 
cestovní kanceláře Adventura, ve které je společníkem a spolupracovníkem.  
Mezi jeho koníčky patří kromě cestování také psaní a fotografování.  
Je všestranně sportovně zaměřený (rafting, horská i silniční cyklistika, vysokohorská turistika, horolezectví, 
paragliding).  
Aktivně se účastnil neoficiálních mistrovství světa v raftingu na Altaji, v USA a Kostarice. Je šťastně ženatý a má 
dvě děti.  
Kontakty Adventura s.r.o. , Voroněžská 20, 101 00 Praha 10, Tel: Sheila Singhová +420 604784407  
Michaela Hájková +420 604241546, e-mail: michaela.hajkova@adventura.cz  
http://live.adventura.cz  www.adventura.cz  
ADVENTURNÍ CESTOVATELSKÉ ZÁSADY - KREDO  
Pojem „ekoturistika“ (někdy také „měkká turistika“ je relativně nový směr turistiky, který pohlíží na cestování z 
pohledu trvale udržitelného rozvoje. Obecně lze její zásady zformulovat jako cestování šetrné k přírodě, 
životnímu prostředí a místním kulturám. Šířeji lze do ekoturistiky zahrnout i podporu místních komunit a změnu 
jejich pohledu na své životní prostředí, na svou kulturu, historii a tradice. Turistika je dnes natolik silným 
světovým fenoménem, že dokáže ovlivňovat i chování států a jejich vlád a jejich přístup k přírodě, kultuře a 
etnikům, která by jinak byla přehlížena až k úplnému vymizení.  
Kromě šetrného přístupu k cestování usiluje ekoturistika i o hlubší poznání světa ve kterém žijeme, protože jen 
toho, co pochopíme, si můžeme opravdu vážit.  
CK Adventura se již od svého vzniku filosoficky přikláněla k zásadám šetrné turistiky zpočátku intuitivně a 
později zcela programově a cíleně. Postupně naše chápaní ekologického cestování a přístupu k životu 
vykrystalizovalo do následujících bodů:  
1) Cíleně propagujeme pohyb v přírodě vlastní silou, tedy pěšky, na kole, na bezmotorových plavidlech apod.  
2) Využíváme ekologické způsoby přepravy. Na kratší vzdálenosti preferujeme autobusy nad leteckou přepravou 
a nepropagujme autoturistiku tam, kde jsou jiné možnosti cestování.  
3) Naší prioritou je podpora lokální ekonomiky a rodinných komunit. Snažíme se využívat místních ubytovacích, 
stravovacích, průvodcovských, dopravních a jiných služeb. Vyhýbáme se nadnárodním hotelovým, restauračním 
a dalším řetězcům, které vyvádějí zisk z regionů, preferujme malé soukromé firmy nad velkými státními.  
4) Při odebírání místních služeb podporujeme místní subdodavatele, kteří preferují obnovitelné zdroje a chovají 
se šetrně k přírodě, zvířatům a svému přírodnímu i kulturnímu dědictví. Např. v Nepálu se snažíme spát v 



lodžích, vybavených slunečními kolektory na ohřev vody, a nepoužívat vodu ohřátou na nedostatkovém dřevu. 
5) Preferujme používání vratných obalů tam, kde nevratné nelze recyklovat. Nejen na zájezd
kancelářích třídíme a recyklujeme odpad apod. 
6) Snažíme se maximálně pochopit a co nejméně ovlivňovat místní kultury a náboženství, a zejména svým 
oblečením a chováním působit co nejméně rušivě. Naše průvodce vybíráme tak, aby našim k
zprostředkovali jejich poznání v plné šíři a komplexnosti. 
7) Usilujeme chovat se co nejšetrněji k přírodě a lokálním ekosystémům. Žádáme naše klienty, aby nekupovali 
suvenýry, které byly vyrobeny s použitím vzácných druhů zvířat, rostlin a dalšíc
8) Naše průvodce a místní spolupracovníky vedeme k tomu, aby dodržováním těchto zásad šli příkladem 
ostatním.  
9) Podporujeme aktivity a spolupracujeme s různými českými nadacemi a spolky, které usilují v různých 
koutech světa o ochranu přírodního a kulturního dědictví a pomáhají místním lidem. Například Nadační 
fond Inka (Peru), Humanistické hnutí
Copyright © Adventura s.r.o. // Foto © Jiří Heller 
Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 27. 07. 2007. 

 

lodžích, vybavených slunečními kolektory na ohřev vody, a nepoužívat vodu ohřátou na nedostatkovém dřevu. 
5) Preferujme používání vratných obalů tam, kde nevratné nelze recyklovat. Nejen na zájezd
kancelářích třídíme a recyklujeme odpad apod.  
6) Snažíme se maximálně pochopit a co nejméně ovlivňovat místní kultury a náboženství, a zejména svým 
oblečením a chováním působit co nejméně rušivě. Naše průvodce vybíráme tak, aby našim k
zprostředkovali jejich poznání v plné šíři a komplexnosti.  
7) Usilujeme chovat se co nejšetrněji k přírodě a lokálním ekosystémům. Žádáme naše klienty, aby nekupovali 
suvenýry, které byly vyrobeny s použitím vzácných druhů zvířat, rostlin a dalších přírodnin. 
8) Naše průvodce a místní spolupracovníky vedeme k tomu, aby dodržováním těchto zásad šli příkladem 

9) Podporujeme aktivity a spolupracujeme s různými českými nadacemi a spolky, které usilují v různých 
dního a kulturního dědictví a pomáhají místním lidem. Například Nadační 

hnutí Narovinu (Afrika), Surya (stavba školy v Indickém Himálaji) a další. 
Copyright © Adventura s.r.o. // Foto © Jiří Heller  
Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 27. 07. 2007.  
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cílů udržitelného rozvoje 

 
O Centru Narovinu se píše 

(viz následující strana)

 

 

 

 

lodžích, vybavených slunečními kolektory na ohřev vody, a nepoužívat vodu ohřátou na nedostatkovém dřevu.  
5) Preferujme používání vratných obalů tam, kde nevratné nelze recyklovat. Nejen na zájezdech, ale i v našich 

6) Snažíme se maximálně pochopit a co nejméně ovlivňovat místní kultury a náboženství, a zejména svým 
oblečením a chováním působit co nejméně rušivě. Naše průvodce vybíráme tak, aby našim klientům 

7) Usilujeme chovat se co nejšetrněji k přírodě a lokálním ekosystémům. Žádáme naše klienty, aby nekupovali 
h přírodnin.  

8) Naše průvodce a místní spolupracovníky vedeme k tomu, aby dodržováním těchto zásad šli příkladem 

9) Podporujeme aktivity a spolupracujeme s různými českými nadacemi a spolky, které usilují v různých 
dního a kulturního dědictví a pomáhají místním lidem. Například Nadační 

(Afrika), Surya (stavba školy v Indickém Himálaji) a další.  
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OSN v Česku 

O Centru Narovinu se píše  

na str. 36 

(viz následující strana) 

 

 

 

 



 

 

 



 

Stačila by polovina toho, co jihočeští politici před volbami slibují, 
Táborský deník | 12.09.2020 | Rubrika: Příloha/Deník Extra - Lidé odvedle | Strana: 54 | 
Vytištěno: 1 480 | Čtenost: 10 735 | Země: Česko 

Obsahové duplicity: 12.09.2020 - Českobudějovický deník N1, Jindřichohradecký deník N1, 
Českokrumlovský deník N1, Písecký deník N1, Strakonický deník N1, + 1 dalších 

říká kandidát na hejtmana za ANO František Konečný Ing. František Konečný, Ph. D.  
• Narozen 1. 11. 1957 ve znamení Štíra • Mládí prožil v Pohoří u Kardašovy Řečice, žije v Č. Budějovicích – 
Suchém Vrbném • Ženatý, pět dětí, šest vnoučat, na dálku Koneční adoptovali děvčátko v Keni • Vystudoval 

stavební fakultu ČVUT Praha, kde získal i doktorát • Je soudním znalcem pro obor Ekonomika a Ceny a odhady 
nemovitostí • Přednáší stavební právo a legislativu na VŠTE v Č. Budějovicích • Je krajským a 

českobudějovickým zastupitelem, v letech 2014 – 2019 byl náměstkem primátora Č. Budějovic • Má rád 
jihočeskou přírodu, chození po horách, country a dechovku • Motto: „Vždy zůstat slušným člověkem“  

 

Kraj potřebuje spolupráci všech. Zapomeňme na fauly, společný soupeř je čím dál 
silnější, říká kandidát na jihočeského hejtmana za hnutí ANO František 
budejckadrbna.cz | 17.09.2020 | Rubrika: Politika | Strana: 0 | Celková návštěvnost: 12 352  

• Narozen 1. 11. 1957 ve znamení Štíra • Mládí prožil v Pohoří u Kardašovy Řečice, žije v Č. Budějovicích – 
Suchém Vrbném • Ženatý, pět dětí, šest vnoučat, na dálku Koneční adoptovali děvčátko v Keni • Vystudoval 

stavební fakultu ČVUT Praha, kde získal i doktorát • Je soudním znalcem pro obor Ekonomika a Ceny a odhady 
nemovitostí • Přednáší stavební právo a legislativu na VŠTE v Č. Budějovicích • Je krajským a 

českobudějovickým zastupitelem, v letech 2014 – 2019 byl náměstkem primátora Č. Budějovic • Má rád 
jihočeskou přírodu, chození po horách, country a dechovku • Motto: „Vždy zůstat slušným člověkem“  

 

 

 
Startuje Akcelerátor Cen SDGs 2020 URL  
spolecenskaodpovednostfirem.cz | 30.09.2020 | Strana: 0 | Celková návštěvnost: 2 500  

Startuje Akcelerátor Cen SDGs 2020, akcelerační program, jehož cílem je pomoci organizacím zvýšit 
společenský dopad jejich projektů k naplňování Cílů udržitelného rozvoje. Program plynule navazuje na Ceny 
SDGs a vznikl ve spolupráci Asociace společenské odpovědnosti a Impact Hubu. Účastní se ho 26 vybraných 
organizací. 
Program bude probíhat ve dvou fázích. Pro vybrané projekty je připravena rozvojová část a pro ty nejlepší 
také individuální akcelerace. V 1. fázi se projekty účastní tematických workshopů a sdílejí své zkušenosti v 
mastermind skupinách. Tato fáze je zakončena prezentací zúčastněných projektů před veřejností. Ve 2. fázi 
projekty mimo jiné spolupracují s mentorem, který je díky znalosti problematiky nasměruje ke správným 
byznysovým cílům. K dispozici je také přes 200 expertů, se kterými je možné konzultovat aktuální potřeby 
projektů. A ti nejlepší mohou jednat o případných investicích pro další rozvoj ve spolupráci s Tilia Impact 
Ventures.  
„ Možnost realizovat akcelerační program SDGs pro Asociaci společenské odpovědnosti je pro nás 
přirozeným a vítaným prohloubením spolupráce. S A-CSR nás spojuje zaměření na podporu projektů 
věnujících se tématům udržitelnosti a osobně se velmi těším na setkání s projekty, které do programu 
postoupily. Ze zkušenosti víme, že pro projekty jsou přínosné nejen nové informace, vzdělání či mentoring, ale 
také propojení mezi nimi samotnými, kdy dochází k navázání nových kontaktů, výměně zkušeností a nezřídka 
i k novým spolupracím,“ dodává Lenka Krákorová, patronka akceleračních programů  
Impact Hub Praha.  
Akcelerátor Cen SDGs 2020 vznikl za laskavné finanční podpory společnosti  
Google a programu Grow With Google, a společnosti Unilever Česká republika. Oba partneři se také aktivně 
zapojí do některých ze vzdělávacích workshopů. Již 6. října se mohou účastnící programu těšit například na 
workshop zaměřený na téma leadership, vedený edukátory z Googlu.  
Akcelerátoru Cen SDGs 2020 se účastní 26 organizací s projekty… Mezi nimi:  
Centrum Narovinu o.p.s. (Komunitní centrum Ostrov Naděje na Rusinga Island v Keni) Centrum poskytuje 
kvalitní vzdělání a lékařskou péči především dětem. Zlepšuje tamní životní podmínky vzájemnou spoluprací a 
solidaritou.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Portál GIVT 
Neziskovka týdne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vimperské děti se vyfotí se svatou rodinou i ozdobí stromečky URL  
prachaticky.denik.cz | 26.11.2020 | Rubrika: Prachaticko | Strana: 0 | Autor: Redakce | Celková 
návštěvnost: 116 540  

...„Výtěžek koncertu bude věnován na podporu Domácího hospicu sv. Jakuba v Prachaticích a Centra Narovinu, 
které se věnuje rozvojové pomoci a podpoře vzdělávání dětí v africké Keni. Online vstupenky... Plné znění 
podléhá licenčním podmínkám. 

 
 

Online benefiční koncert Veroniky Spiegelové & kapely Naboso URL  
prachaticky.denik.cz | 28.11.2020 | Rubrika: Prachaticko | Strana: 0 | Autor: autor externí | Celková 
návštěvnost: 116 540   

...poputuje na podporu dvou institucí: Domácího hospicu sv. Jakuba v Prachaticích a Centra Narovinu, které se 
dlouhodobě věnuje rozvojové pomoci a podpoře těch nejchudších dětí z Africké Keni. V rámci... Plné znění 
podléhá licenčním podmínkám. 

 
 

Adventní přípravy ve Vimperku jsou v plném proudu URL  
jihoceskenovinky.cz | 29.11.2020 | Rubrika: regiony | Strana: 0 | Celková návštěvnost: 25 840  

Obsahové duplicity: 28.11.2020 - prachatickonews.cz N1 URL, regiony N1 URL, 27.11.2020 - regiony N1 URL, 26.11.2020 - 
parlamentnilisty.cz N1 URL, 25.11.2020 - vimperk.eu N1 URL, zakrasnejsivimperk.cz N1 URL, jcted.cz N1 URL 

I přes značné obtíže související s vládou nařízeným nouzovým stavem chystá město Vimperk hodnotný 
adventní program. 

…. Na sobotu 12. prosince chystá městské kulturní 
středisko on-line přenos koncertu Veroniky Spieglové 
&Naboso. „Výtěžek koncertu bude věnován na 
podporu Domácího hospicu sv. Jakuba v Prachaticích 
a Centra Narovinu, které se věnuje rozvojové pomoci a 
podpoře vzdělávání dětí v africké Keni. Online 
vstupenky jsou v hodnotě 100 Kč, 200 Kč, 300 Kč a 
500 Kč. Koncert bude živě ke zhlédnutí na FB: Kultura 
Vimperk, Město Vimperk či Naboso Band a na webu 
www.nabosoband.cz,“ uzavřel výčet předvánočního 
programu ředitel střediska Tomáš Jiřička. 
Jihoceskenovinky.cz informovala Bc. Lenka 
Pechoušková za město Vimperk. 
(jv.jihoceskenovinky.cz foto:arch.město vimperk) 
 

Kulturní pořady  
Vimperské noviny | 07.12.2020 | Rubrika: 
Kultura | Strana: 14  

»» sobota 12. 12. 2020, 19:00, online 
Veronika Spiegelová & Naboso Ba nd 
Adventní benefiční online koncert na vlnách folku, 
šansonu a jazzu. Vedle autorských kousků zazní 
(nejen) vánoční písně Zuzany Navarové, Radůzy, 
Lenky Nové a dalších. Výtěžek koncertu bude věnován 
na podporu Domácího hospicu sv. Jakuba v 
Prachaticích a Centra Narovinu, které se věnuje 
rozvojové pomoci a podoře vzdělávání dětí v africké 
Keni. 
vstupné 100, 200, 300, 500 Kč  
 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 



Školní ročenka 2019/2020 

Základní škola Vítězslava Hálka Odolena Voda 

 



 

Almanach 2010 – 2020  

Střední škola Havířov Prostřední Bečva 

 

 


