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I. Z{k].dníúdrj. íld.čllho fondu oNE MoRL DA\ FoR cUlfDRE\

sídlo

lč
Vznik

Zlizoartel

ONf, MORD DAY FOR CHILDR,EN

2ó601 B.řou4 K Dědu 1705

28900308

12. č.nD' 2m9

P.řgl Jií K Dědu 1705, B.muÍ

N!d.ční fo'd ie p.ívIickou o€obou v n.dičtrím r.jstříku' v.deréÚ mčcbkým
soud.m v Prlzt odd. N. vložk! 743

sprívíÍ r.di

Č.skÁ spořiaclnr 4n34'/.3ó9nan0 zÍfu'lý 7.4.20l{!_

předsedr : Jiřl Peřgl' K Dědu 1705| B.řouí
místopř.ds.dr : D.gtÍ.ř PeÍgloví' U židovlkébo hřbitoÝ! 374

Bcřoun
čl.í sprÁvní řtdy : Jmi ouř.dnlkoví BnnfuLvov: l{20

B.roun

Evž.n šví.tt Boloň.kí 303 Pr.bi 10 HoÍíí Měcbolupy

podpoř. dčd do s.dmnícli le(ýěku. i.iich lďičů'

Revizor

Úč.l
pěstounůn r dfipč]ým nrchíz.t gícktivnčiší Íormy 3vé .xist trc. v. t{.ch obltstech
život 

' 
3.zn.mováÍí fy'icLých oBob 3 trkorým stupněú poztráíí'

u'!'ožňujÍcÍm zdťlví sDysluplný r plÍobďÍotíý život' pmk}tové.l ÍiD.nčtrl !
věc'té pommi fyáckýn o6obám Dr podporÚ jeiich v'jělííl l výživu . !.chóz.ní
.f.k ivněiší íomy distencc v3 Yšcch obttstlcb jrk dÚš.v'ícb' tlk i obl'lt€ch $ziclqic}
poskyrovtlí finrnčních p.ostřcdků děÍ€ln v souvisloiti s l.noc.nl'
ořgrni'ovlní' podpori i pořídÁÍí vzdělívrcích !.nin{řů' kuř'ů r symposií,
podporr tÍLntovrnýcb iědinců v obl$t cb duchoťní Yědy' vdčltnl'
tělovýchovy l spořÚu' přípřrv., ltaliz.c. či podíI n' .e.liz.ci l podpon Yý.hov_
íč vzdčltvrcích píoj.ktů' vztrhuiícícb se k Ýýš. uv.d.nýn účelům l cílům-
hlrvnítr| cíem jc prk pomoc dčtem v Africc Y soulldu t iDl.ncÍch tÝš. uvedeného



Il. Úvodíí slovo zřizovrtele n'dačního fondu

Nadac'i fond $d{ilá s\oJi dnúou tfÍoml lprá!1] Dla rolry Čmno"li pomohlo
měnit od záldadu živol90ti dětem v Keni'

Nadační fond má již v pÍonájmu oÍjcie|ni ka'celď€ v centru města Nan}uki'
kd€ pracuje tým dobíovolných p.aco\niků - sociálnl pÍacovnice' prá\Ťílq lékď.
účetli' učit€lé' Všichni tito lidé pracuji s neuvěřitelÍým nadšenim. Kancelď
byla \Tbavena počitačovou technikou' v€de účetnictví dle zákonů Keni' vyd,Ává
výrďní zpřáW o činnosti. sprawje baíkoml účty' sociálni pracovníci pracuji
v terenu a posk}luji pomoc' Prosťednictvim intem€tu.isme kaŽdý den ve
spojení a prácej€ koordinována podle slďutu NF'
MáLÍnejiŽ na!ázáný velmi dob.ý ko ak s mistni vládoq s představileli města
Nányuki a Doldol' o nďem NT informujijiž keňské sníninoviny a televize'
Byly podepsijúy před noláři vš€cbny smloury' kde nám k€ňská vláda daruje
pozemek o ro^ahu 44 128 íú na stavbu dčtského domova s kaPacitou ó0 míst
pÍo holčičky týnné' pÍovdané mnohdyjiž ve věku 5ti let a holčičky L1eré n€mají
rodiče' Byl položen zítladni kámen Úsravby' slavnosti se zúčástnil i starost{
města Doldol a hejtman kaje Laikipia'

chtěl bych řici' že níš nadačni fond oMDC se posunu| opět o moho stupinků
Úše a lo diky Ván' ktďi finančně pomáňále' B€z vás bych toho nedosáH'

cilem naŠi práce v NF je dosahnout maxinál informovanosti vš€cb dáJcu. aby
bylo průkazné, kaÍn konkretně byly penize použity s aby byl dosažen zpětný
konlak1 děti s€ svými adoptiwimi rodiči.



III. ZPRÁVA o ČINNoSTI NF

Zpráva o činnostj Nl. oMDC vych|'i ze dvou pod.obných repoíáži o činnosli
NF v Kai' v reportážjch je popsliLn kďdý den práce v Keni v lednu a srpnu
20] 0' otě 1ýo .epoí]íže jsou nedilnou součásti Žprávy o činnosti.

Na konci roku 20l0 ÍnůŽeme koostatoval' Že jiŽ máÍn€ adoplováno na dálku
9 l dětí v Íoce 2009 .jsme na konci ÍoIlT mčli l 0 děti
Z tohoto počlu je 80% děd bez rodičů'jelikoŽjim zemřeli na AlDs, opustilije,
byly provdá.y do m Žehtvi a my jsme.je z lohoto svazku !ýrhli apod. Nlní
žijí u velmi starých pťaÍodičů. k1ďi nemaji nB lo, aby 9e užjvili sami' nalož s€
postarďi o díě
Týo adoptované děti chc€me přemistit do našeho nového dětského domova'
kleÚ bude mit ziroveň v sobě školu Bude kompl€tně zabezpečený. op]ocený na
pozenku budou velbloudi na mléko' k á!], kozy' ovce, slepice ajiná domáci
zviřat4 aby provoz domova Ínohl hospodďil soběsiačně. Také je v řizenl dalši
da.ová.í pozernku na pěstováni obilovin' zelenňy a ovoce

Nďe činnost \acházela z projektu přo rok 20l0, který se ná'n podďito splnit
íak, jak jsme si naplánovati
Nadáe pokačovala pomoc Íina'čni i materiálni nemocným AIDS v n€mocnici

'a 
okraji Nairobi Dr'Maím Miyawa

20' 5 '20 ] 0 proběhla dalši j iž lřeti predÍáška o Aiiice na škole Chvalelická Praha
Tuto akci zorgan jzovala pani učit€lka Jmi]a Hul jková. která spolu s děh]i a
učitelským sborem dloúo přip.avovaly progÍam, ve klerém vystupovali děti se
ýýíni dovednostmi Tyto dovednosti naháli na DVD a 

'fuledně 
prodávali'

výtěŽek l0 000'- Kč z loboto prodeje předali děti Zástupcům NF oMDC při
před ášce o Afiice a K€ni' kleÍé se Zičashi]i i 2 pracowici , Keni

l3.5.20l0 proběhla přednáŠka v ZŠ velké Popovic€ Děti byly predem na toto
povidány připraveny. JelikoŽ uskulečnily sbiÍku oblečeni, poťeb do škoiy a
hrač€k

24' 6'20l0 pÍoběnh přednáška v ZŠ Jiřího zPoděbrad. dčti shlédly nové video a
byly ohomeni co všech.o se děje v z€mích třetiho světa. Po shlédnutí filÍnu
doŠlo na mluvené slovo. Dčti se s€známily s probIematikou nasajských ho]čiček
s obřizkou' AIDS a dalŠíspoj€ní s chudobou' Dětivybraly 4 000._ Kč l@re
věnovaly NF OMDC



15 '6.20l 0 proběhla v ZŠ NižboÍ př€dnáška o K€ni' Škola si adoptovďa l ditě
Bensona Mutumu' V té době zd€ byli 2 kluci masajové' dobÍovolni pÍBcovnici
NF v Keni' Jejich pobyt nebyl hrazen z peněz NI. oba k]uci se oblékli do svého
masajského kÍoje a děteřn zalancovali masajské tánc€' Děti na oplátk_u
zatancovali své tance' Děli měly z přednášky Íadost'

5 'ó'20l0 proběh| na zámku Loučď j aÍmaÍk' kd€ náš stánek pÍodávď darované
obleč.€ní za 20'_ Kč za kus' obl€čeni dovezli adoptiiní rodiče' VýtěŽek 5 ó00._
bylpoúitNF v slpnu 2010.

29.6'2010 pÍoběhla přednáška o K€ni v ZŠ Kaleřinky chodov

18'6'2010 pÍoHhl gďa večeÍ boxu ve sporlovni hale KÍáův D!11Í' Během
večera se konala dražba k€seb keňských dětí, kleíé jsou postiŽeny HIV
pozilirní' Več€r byl úspěšný' 1 obn{zek byl dokonce vydžen za 10500,- Kč'
celkem bylo qdÍazeniÍn ziskáno 23 000,- Kč pÍo NF oMDc'

29.l0 20lovečer boxu uspořádaný klub€m boxu Asfalt zde byly na pomoc
dětem v Aftice draženy 3 obÍízky naÍnalované keňskými dětrni. VýěŽek
l 7 000'- Kč byl poúit na projeldovou dol1]Íjefuaci pro stavbu dětského

Aukce obráEků pÍostŤ€dnictvím int€menr - Do aukce bylo dáno 13 ob.ázkú a
Ď4o byly vydÍaŽ€ny za 30 ] 00'_ Kč' VÍěžek byl poúit na stavbu dětského

spránl rada NF konstafuje' Že píoje|1 nadačniho fondu oMDC pfo rok 20l 0
byl zcela splněn'

Nedilnou součásti léto zpÍlilif o čjnnosli jsou 2 Íepoflze z K€ni z ledna a
srpna 2010.



Nadačni fond - oNE MORE DAY FoR
CHILDREN (Keňa. Kenva)

K€nya leden 2010

Pávě É mchúil€: Ulod 
' 

Nadaé lond , Keí'a l€den 20l0

z.č'lo lo u zachnny M{gajllý.h holči&k( divly _ 412let ) byli přord{ny a boh'ié n!žc z
v€dlejší res.ic€ Yčet ě toho' n jiD byL udělám obří*. 

' 
5q? JÁsNř! I'o b"j'o...! To j" dě....'

Tlkn 4bú holčičL' byl. prcld{n! a Joli |elého nub a 10 kraÝlIlt T.kž po 6 n&icích jjen
!e opětv.íril do lGni poDíhlt n€DmnýE' neužmnýú' hhdo{ýn 3 oslmoce.ýn dět D. Nyní
už s koítréloimi pl{ny j.t{o jsu áregiýirout 2] tdopliních děll u ÚiýltÍcb úřtdůl dtdit
b'trtoúí úč.t u sár.íd'Íd chlrcne..d b'trl, ?iidir k'ícelář v N.lyuki vč€rně jejíbo r}bavetri !
ryplnit tt€chly fornulíř€ k dět€ň ! zlo't do ša!o'ú' nlrttivit pmjekt'nt' . o&t!íov!l ýr.vb!
íor{ho děBkéto donot! pro 60 d&í Ýčél!ě školy lln' & nBbáb nikredir konpl.líí projeki
D{le Bvitíút oDěch 23 děri a rodlt jio dářky od ádoprujícicb rodičú 2 ČR l pořidia informle
pfu budou.i ll.lby ( lkola'€lektÍik4 níj€nné ) pí€t niš noť díÉtrý účér 

' 
t.ké jiB dovéí

Dakoup€ jídlo z n&(. K'r'tina r z N.nyuki. slmo,iejbě ldml .hybět .árótěvl .lěBkého
doooÝt Ý Ntlyuki t dov&t jin lldt@li ! DvD pohódly ( lsks )' Jelikož už í'š. d{rivity míří
jitrýE 3něr.n 

' 
1o posl.'il pro děri lový donov. Takže í.še čimmt v toDro doúorč už bude

ponllu up8d 
' 
lle st]íle mÁň€ zloboto doDoM rdoptow.é 3děri . 3 děli jďtě nln v pláíu.

Dále zrybráíých p€íězílkoupitjídlo pro d.lšich rfbÚúých l5 mdin s dětmi' kteřé Fou M tom
opr.vdu špatně. sano,řejmě n€blde cnybět nírštčvl o.ěch 12ti děll aÓmé z Ú.šeho losl.dÚího
vidé.' kt€.é 

'ili 
t jedné kůlně ! b@ íodičů. Dálé 3e stlvit u ýra.ojry úěŠt! Dotdol . ofciiltrě

pod žÁdoít o poÉí€k zl..má pro Jt vbu dětlkého doňovl' K tomu j€šrě !6mí .hybět
íárdtěÝ' vIivných lidí'kteříby nón Dohli ponoc'.l'ké xefuka !oviny..'

(fufuN (X?fu xóJ') hlq,//s^Bomd.!'Nd.!tifd'ďlcnyal.J+:o0

Tak to je vše o preg'amu ke4 mě pň táo ceýě búe Óekat o ton jak to všechÓo bud€ Ýfpadat ý

c€sta do Kfui je v*llu Íáoč.á, pokud .echc€te platn neki€sťanské p€niz a letěl přimo z PÍany
Takž ďes ÉÍ NamŇlých scďerů ý d.i poňdil lelenla koIm 5o0 eur odlet 2 l{nichova pies
kl'nbul s čekaci dobÓu ?hodin



N'fu fond _ oNE MoRE DÁY FoR cfIIl_DR€N (xd l(.n}T) rdrp // Ýrry ondc ('BdÍÍi Íotdlcny" ] edó2o lo

Pňlel do Nambije vždy s toulo lin].ou v .aníicb hodinácb ( 2 rÁno ) 'v Nanobi Už ú mě o!ě1 čeklli
Palrict a qrug aámé a st'ršlch vide! tt€ři ni s md.ci v Keni rpmáhaji' Po ldL\ém spiitu už
ptBla na řadu ÍÁvš1ěvá dr' MÁrtira' klÚý poniinó EIv po'jtiú]rí éhohým mlkán' Dovezljsm nu
2 Č@h rúaé léLf, L1eÉ jste daovali 11' vy _ dánenÁ lide' k€li pofribajl i&{€nu fo u a poslati j51e

ňliěné lé*y. DIra' MaÍtú byl obrcrcn' llo bohužel mu t€nto den *hiela matka' {'lž. Bdosti M
neb} lo 

'en 
mi oďl oeml sokuj'.' .TÍavy a lo od mul€lo čBla 15 17 Doziliqlch mlel mu lrh

la2d} Í*q( pnb o v pÍůÍ*ru 50 TJldn.štuo ]oovG l3'7' bm ŘeUmčv Naiobl F 
'oo0Í'ladých lidi Mk'ženo Hlv' to je slrďíé čislo''.

več.t už pÍoběhla shůzka s Helle.
oblib€!ého hotelu s územ centla]

a s Mši pÍávričkou jnjnefu
PÚL Bylo ápotřebi udělat

Elizlelh Njorog. v rcstll@i foého
preg@ . doÍ'uvít pbúku B d4hý



Nrd'tnj fďn . oNE MoRE DAY FoR CH|DREN (K.b' Kry] IÍs //uw dldc.'Éd.c'i_f@ďkaB]ed+2010

Ráno mě čekala M!štěva Lc seťis!. Prcč2 P@lož€ lelevize pŤo děli z domve z Nanyuki. ttmuj eplo aloupili v sÍlnu odeía ja po 2 něslcích záÍuka ! K€nil výsměcn' Nic ván í€},yměni'
T€l€Ýi' odve' cyfu z domova do lG seNnu v Nairobi. To bylo ačát*€Í řjjía Prý odešIa
sučást}a, ktod je podeba poslat 2 Dubaje t'.es je le.leÍ & &l€viz sále leŽi v 9fris!' Tákž€ jsem s
oÉl r1tďil a udělaltah t@hu poládek Pď budou voIat v p e! I5'] a něL by bí již oFavenáL' t t
uÍdin' la* už pňlla m řadu veIká adni.istBtiva' Natoupn jednotlíé šanony, kanceláhké potřeby a
*dmÍ te íolu a pýl PÍávňička Í'ě obezim a s pledpisy' kteé jsu poťebt ufidn pr adopc' a co
j€ poťebá všshío udělat, aby Ke'lýó vIáda byL 3potojenó a .evaikIy ádné !'oblény' U1ah6ní
jsm ztončili pláci v 8 veÓq a šlo s spáí' RÁio už nás čeká odj€zd do pÍovinci€ Nanyuli oblast'
kde mš€ oígúiŽáce působi'

14.r. odjéd do N.úFti

v 8 hodin ráno odjíždim€ ýě. Naíyúi Drležitá áslÁvla nás opět čelá !e městě (aBtúa Měío'
kd€ * nactáui íýělši lÍb 9 jidleÍ! a beď j€ talé ncjlevnějši. Bylo apotřebi nBkoupn jidlo p.o 23
adoplovaíých děd a ještě z ÝTbtrýcn palěz oMDc ittoupnji{no pÍo l 5 lodin e ďmů z pÍovin i€



Nádfu roú .oNE MoRE DAY FoR cl{ltDRfN (K.l t(d'y4 l!1pl/}woĎlcc'Bdenfond,laiyal.nď,0l0

N€!'m iak jW to dolúzll' ak oíěch l l40kg jidla včďíě kuiů a nás 4 lidijgme naNali do
apůjčeného áut Toyola Pado oPĚt cHct I'ozoRNlT' žo vaš'nu bočnicb níkladů spojeíých s
louto cbďit tivni čiÍíosí platin a ýých p€něz a jen pÍo ajimvost sije nů&te přečisl m kúci
ÉpoÍ1ž To je talé j€dM z vě€i, ve líeÉ ý liširc od v€lkýcb nad&i. Tyto íadace pouávaji l1brané
penize od vás ía lšechry lyto věci koLm. kdežto já vaše darcvaíé penie použvám por plo déli a
ntloupim Z ně' plo íě. 1o o op6vdu potřebuji. L€tenlo, půjčeni auta' berzin' svoje a lidi ubylováni'
mje aj€jich jldlo atd. Ně.o jiného je u sdoplovmýcb děd Tam si Ýlada Keni ryžaduje' úy s
ýrMvalo 2orlo 2 měsični splált}' Něco jde ia daně . něco jd€ na .áklaŮ Ná'klády s roani to' že

děti Ftřbuii pÍavideInou Éči Měsičně je navš1ěvovat' kupolal jidlo' dovážď k nin dol\:tola. spát v
<t!ňé oblas1! plaln dopBvu É uÍčené nl51a' platit Iidem jidlo. dovážet Jin věci' ldeé potřeblji ( laaku
do ško', loihy do Školy' školni poti€by. něld€ďn ted p61el ) a 1o ú smodejmě adamo nejde'

Po nalože'ijidIa odjíždime sfoěÍ NiĎyuki Po .eslě 9 nín v pló.u stavil v Patrilové ves cl
Dúvodl ch.i í.vŠttÝit Íodinu onoho občřného l8leteho kluka z rašeho pNňlho v'do o Keni' ( pol d
jste lÚ$ úeodni fln o Kmi .eviděli ě l1eď ještě ne'něl proalim ni. společného s nadácl' nůžete jej

shlédnoú ú ný.h slÍÚká.h o ceslováni do zpadlých toulů ýět4 s íádÚ Ww etedjcc-wotld cz
Poj€dňává a o přirodě, lidecb a nádheňých snérii Keni s doprovoden fanóai budby ) Teďo tiú

ý oBsil tvůli tomu' Ž. ďi nďí .á!šlěvč Patrikové vesnce jMe rfhlásili soutěž nei tluky a la
spočjvala v tor4 kdo přilese vetého jedovatého baňánovéno lavou}a pío nale vid.o' dos1 € 500
(eňa šili.lrů _ c@ ] 70Kč Pío $'1o lidi z léto chudé oblasi je fu talový mlý staÍt do živo1a J€ít n
*lú íám pňnesl ofuho poÝouka. My mtočili hezké áběry ! odjeli Yněr Nanobl Je.ř cestou něl
Patrú t€leťon od odiny. ř jeden l8l€tý klut náš.l taté onoho povouka á]elikož nám to n stačil
předal a nedoÍtl oněch 50o šilinlů. 1ak * 2 loho oběsil' Bylo náh to oPÉvdu lí1o . tat Fm ý
mzhodl' že v budoucbu nav*ivimj€ho rcdinu E r.t ý lalé sialo dn* c.sla' pokud E tomu tak da
řiI.l v€dla sněreň m horu MoÚt Kďya }o skm od hbwi silnice řekl Patrik stop' Tady to je' M.lÁ
ohÍáda s l krávou a 2 kozm a uproířed polofuzpadlý doneček ze stoméno přibylku Z
dřevěných prken tylezl poslaÉi děda a hezky nás uvíll chvilku jsfu si povldel' ájÁ mu řekL j.t je
ňi lo opŘvdu mc lío a dďoval fu l00o šilin}ů' Byl to jeho ol*' začali mu técl slzy a se slo}T c@d
BIes. efute gna. thank you něl obJal }a} přišli j€š1ě jeho 2 bra*i a podlli ni rutu Řetli mi' že
JNph byl ú od .Blink @rŤený a hálo kdo bo doLrzl pocnopil a že a to opBvdu nehohu' byla
tojehovolba Po rezlou&ni 9 radáváme již do něs1a Neyuki kle Ms četá to nejdůležitěJši p@č
jsem zde. Pmi íá!,š!ěva je naši keeláře' h.rou Hellen v době nj nepřitomostl prcmjala plo
oMDc vceltu dobrí cem _ 6000 štli.tů m l něýc' lj l50o Kč' Je.Že ta.@úl je potřeba také
vybavn. Mel ]Ém Žde aloupll tiskiimq ca.tidg.' kanc€láls}é potřeby ( ád]e' s*tiíly na účltni
doluNňry' {ďon) ' Ý.l\ ďtu' dě'ovaČlu. utelru fuúy' ýElly a d! l a d' l l Noleb@k pro Hellen .
anslrk}ml >o wúdos]ým doval zČech
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Pď új€n c€sla do €hátlového !e$rlu, kde jse se ubÍoýal' l l(de pllvidelíě Špime, jelikož
ňajitell& * aú s HelLn a dala nán slew @ nocleh 500 Šilinld d.nnč' Jinak si nomyslorc' Žc to je
úplně levné Jeíé jsn ván reřekl Jat se tu Žj€ a z kol( Tento rcsoí mi oeny 4500 šiliďů 2
jediolůžlo!ý pokoj na n@ _ tj l2ló Kč . to nespil€ Ý kdejalém bolelu Poý€l sphchovaci áchod a
sPrcha s hlavici do kleré je přivedeno 22ov a v' si vybiftile vaňcl nebo ledová? U ňÁs by lom! dall t.*
l hvězdičku v Nrcbi * pokoje s 3 nvězdami. což jak iikán je u nŇ něco neá I a 2 hvčzdiakami
pohybuji od 9o0 Kč do l9o0 Kč m noc' o Hilhu ráděj' nepřenýšlejrc:) Jidlo]I pivo kolen ó0kč'
benzin 23 kďli4 Imta 3dcI l4kč' Špágety Bolgneg 82Id' výběr 2 baďomtu ( mx lolis kč ) 240tč'
půjčeni aut _ mlé l20o'- den a velké. kteÍé mi poťebujeme do teÍénu ve sluftch a pío objeň kuffu
,l4o0Kč.len' Pokud cncďe zkoupi| auto ! kni taI( upoaňuji' ř auta.jsou zde 3x d.ažši t6Lt staÍá
Toyota Landcfui9r .o U nás v AAA kouptle B a l50tn vás u 4'jde na půl milioiu a vice' Dále
tl€ba autobÚ, resp' Máatu _ 200kh 500Kč a to dÁte 20% jistotu. že vás někde přřabije _ viz naš€
pÍni video o Keni' Tď to byli přitlady cen' jal se 2d. ž'Je a kolit vás co bud€ silt' pokud se
.oznďre|€ J€l *n Ékdy s fuu'

N! ladu užjen plišla úno@i pnice' Úzdělit l l40 kg jidIa do ]3 ig€Iilovýcb lalek včemě 
'o,tříděnl

Ráno j e dotřídili zbyte* jídla do 1sšek a áutili jsde. 
'e 

iámj€ně chybi rýř' fable a rele.é
bobule jmnujici * Green GBm

Asi jsme to špamě spočltali ! KMtině, t } jsňe odjell do ceňlra Nanyúi a .lokoupilr potřbné jidlq
aby měli vŠichni stEně Mezitin co kIuci ttidili jídlo lsem s radaI s H€IIen zlo't nový úĎel u bank' s
ná1en slandzrd char$Éd baít ol Keíya pro ÝeškÚé potřebné lÍÚ.tce. j*o jsu převody p€něz
od adoPtivnich rodičů do .ůaých itrlituci ( školy, léloř. .enenice . ) a iáké aby lo bylo vŠ€ !
poládlu u Keňsté vIá4' L1eá na tylo lŘnglce nída dohIiží Prc aloženi účtu společňoíi oMDcje
v Kmi polieba 5 lid' vybiÍal tyto !énize ntržé Fn mše pÍáúičta. já a H€ll€n' ostatni ale musli bý
@ účtč aÍNíni včetně dolo'ri iejich fologr!fie' ofoc$é lD ( občeský p.ůkú) ol@ený dotlád o
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Ítlstu tnalého byď$1č' Leg!čni nalonjé' že brta ún á&ou kopí rcudělá t lr mBlt s k'ždým
papíreň běžet pa€s dici a difu j.j ofotň' J.nže i.mj. topítÁ z @hl 2 a Myž * 10 b'É reIb! ž. ro
Ímúž. př.čií' l.k 3i iÓ ofoti sm m íové kopIrce Miíolta" kl€fá l€á 2n od j.jich PÍacohlho stolu'
celkď jtr stÍÁvili v b€nce 5'5 hodiny po atoženi l učlu. fudná voda íebo tďq íic v&n nedÁjl,
rebIábíe' jíe v Kňi To' že lo !ypi$!Žl !,šehm ručně a LpiI fologllfE I.pidýr.m j9n pochopiI,
d€ ro s iěmi lopi.Di \'š€ch dotbdů polř.ných pío zložení úětu úÉ fákt dGlalo'

odpoledne jfu zjeli po telefonictém objed.Áíl k Í]stílnu ehieldoú' I'roč' ŘÍtÁljsn' že tu onci
v Doldol pGtNit @ť děl3Lý domv a 1at 1o toty bude ÁEhilehovijýn Ňdn*l ýojI myšbíru o
donově pío ó0 děd včetÍě školy' I(ostela' ltbŤě' Špol€č€nské nlsino61i' ločÍic' uÍtyvÁM . plotu'.
NarŤhl j@ mu kÚ'plex do tvm u

ŘekL ž. si bcrc 60Á z att(ové Qly dlh' cou odtBdl od 2 nil Kč do ]'lbil Kč' PÚ' žé che 6010 z
p.ůněru Ú 2 2'55nil Kč . to je 153 o00 Kč ihftd m ruku' To dé zLlulo. Po dloúam @Ž}ovoo t
čmu tďlo d&n bule slou'r ! že D!. ilětl w slul@h unlBjí l'lady $ Bd eioi slitovď a ře*] si @u
a koÍplettÍ prejÉh' a]. b4 doaru stavby ( j.n kuLé Eálka pre rcÝiŽe) 55000 Kč' Arc' črel.
dobře, řeu si třelilu ceny' P.ý Eá tBIé řid děti' Měli jW štěstí Daljs@ nu álohu 5ďlo ( už opět a
s{Ých ) s l!& že po doto!č€Íi prejel.t! dopbtln 2]4/iek a mÚi ío dládnoú do l0d!ů, jeU}oÉ pak
odlit{m dmi' zakoutil tiavoq de pÍý io nládft' tlk widbř'
Na ladu ďtla @vštěva dělstého .lo@v. v Naltyúi ld€ď zúl. z @Šich vid.l. Dov.' jýn jim
mol'o búbóíů' Íátek ( nimochorLn od vás ) t 20 DvD pohÁdek v A!8ličtirě' Mimhod€m do
d{)|wa pfijljl 2 nové holčičky j!@ujlci s. Brcnd. a Go.g J9u to sstly' J€dlu z nich ďijali přq' 14
dny toúliě an]ó€mu <lo tNq oblřej ÍtěL loÉlmý od n á6Ý€ného nože' Toj9Ď fatt íeuíÁt'
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s dělmiiŠ@ si ?ánóIi ról hel' azpryaIi' udělali gpoIečre foloEIaÍ., rozlali s|adkosri a b už byl veĎ.t'
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Do Ésonu a íáúi pli€l fuvindř co piše do Dóily Nes (€nyá á chtěl ode m€ roáoÝo. slibil ni' že
pro článek uděI]Á mximm' aby ý o Mšl orgúiai doaědělo vi€ lidi a hlavně fircn ( lelďonitÁ
safáÍi com' Beleys baír. jané baúy ald. ) a m i n'm pono.i' o to by 9 v budoucnu píý postanla
Hellen a ÁN dolázldi@t3nL voffine pÍo:Evbu noteho d€Bleho donola' popňpadé leho
.hodu Jlnal J*m ( nouMim hol oň] o ceste Epublice a ruZ) ( h plánech zde \ xs'' Jď Jem ý L
tonu dosld átd' Plk Přišel m řadu on a povidól o }yvBv&ěni té vesnice. n€ moc \zdál€né ď Doldol'
lÚ se ny.i piše v ceÉ o Keni o loti uoÍ.blých ňaiýcb holčičklah' heÉ utetli z íuceného mnž]dství
spolďně 3 tamÍádkadi Pď běželi kolem 200lÚr z loho něheé b€z bot' b€zjidla a vody přes úzeni
slrt lýú á d'voté Těře Afity sííěEú M Neyuki' Až se F přcd měsrcm ujála jisIá oryal@@ a
umtrila je polovinu <!o Mš€ho ainéno donova v Naryuki a druhou polovinu do děhkého doňová na
okÍa]i Na.yúi. lderý vlostni ltabká oÍgeiz.ce' Je 10 p.ý smut!ý přiběh a něli bycboD s tím nčco
udělat' že oba donovy fujl tlplcnu aplněnou a dél€ jď 34 dny je l6m n€n€cbaji spolďně s ňďi
ýciálni pŘcovnkijsm lo ifmyshli' ale o 1oh až rIále'
Ps _ Lg Wig k !l!li televii íeavolal. '

16'l. N.nyuki t s|uD ÝLibi

T€Íto d.n odšaltovaly Íávšl&1 oněcn 23 attoÉ@a.ýcb děll s jtdlém a dá.l9 od Ýi5' JelikožJsft
mplárcvsli ty1o úvšéq, na !ftft4 bylajis1ola, ž€ d&i nebudou ve škole t ful€a€m j€ všechny
Tento den jsne dot!áU Bv&ivn 16 adoptova!ých děti' PoMili jft pr vás íové inIomce o
dět€ch, spoBfu fotogn'i a vide.' jak dÉi v rce vaše d{ \] a v{Q foiog@fie' ÉsloÚún í€bo
rodičůn devali Žkoup*té jidlo a 9p9li všé potřebné' co iednollivé díě bude poť€boýal

\^ehdo bylo prakicky v€ s1ejnén duchu - školné, nebo ško[u' unifomu tdku do školy' lnihy do
šroly' tužl] a $šity' jíďo a újemé, oběas také postel' aby dlrě nBpalo spolu 9 ťeĎj íebo čyřmi
suro*íci Mjedné posteli U l&n' kteHj$u bohúel HIvpo'tivíIJeště Mvic lék] ajaré Po
nÁvšlěvě si 9ého ditěte mě oÉl 4nrruilo' (oI€n auta s. fun slJukoBlo mnobo dětt a pÍosili o
sladkosti nebo dárky PÍ.vidélnějsmjim 

'ozdávalbonbóňy 
á lizíl*a' al.j.dm lalr 5letá hotčičLa s

batol€tem .a ád€.h ! 4 letou sstrol! klúou držela z drúou ruku mě prosila o jidlo. cyrus 9 jl
Ktwnib*y apl'l co s íalo. Pď jim Zmr.b mám a íitoho .enaji ] dny ú nej€dli a sp![ m ulici'
Mě anúulo''.ollmžiÉ jsem je na]oál do.ut! ! odved do Dislňi 

" sumové reíaÚáce' vybodiljýh
mííni ožaly odj.dnoho stolu a aplatiljsmjimjldlo _ 2 dfulty k!š€, cnbba a mléko r{o batole To ž.
to bable hllalo mléko s .hleb€mja} o ávod bylo vid& že opEvdu n€lh.li' U!reč€ný sedli ke ýolu a
pň jidle ý jin ů zč.li obj€vovat úMěrf na tvfi Mě se jich zželelo . aplatil jsajim j€Šé jldto v té
@ýauei M 4dny doplédu' vrcbní js řetl' že si to ďijdu zko.EoloÝal' a jestli to lak neburle lat
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večer utnná@íl ý už wrcim do resŤtu a jderc b@ sÉt' jelitož na drúý d€n nás jeýě če*!ji ]
děti re slmu v Likii a l5 B1'n s dělni' t1e'é jsou .a tom oFavdu špamě v íoci ně ale budila
předslava co bude d'l 3 lěfri 3 d&mi. & lak jsen lo vymy9lel .le b áž ddši den DobÍou'..

17,1. Nl.yuti r Sho v Lildi

Po Íánu ryÍížime do dum v Litii .jdene Óav$ivn ]eště 3 adoptované dě!i' Rozdáme ÓÉ1 d]ídq''
poňdine zi2ran a infomace. Jedno ni ale nes.di Něklerc naše adoptované děli jsu HIv poznini
od raroŽÍi' jelikož t@ mu předala pozitivnl matlo' N]'nl ý !ěs1ounú' íebo ješlě ájicl mtr-y ptáme
jok je 

'a 
lom Dmě * znavim a prý j€ noýý tst negativni ]€ nu t}eba 5 íebo 6 let NesnysI v

organiaci oMDc mire ráké svého doko'a a lak jým lo s ňln pmbíEl Doho. ni řekl' Že je páÍ
ojedúělých připadů, kdy dítč je po nm*nl po'livni á po ó měsicich ý rcí pÍotážE jako ne8ativni a
10 slále ještě neni na l 00o/o Ál€ uÍčnč ne po 5 letsh' Musnle s Íďiň dohorem udělá všem nďé
kválitni t€sty' To ú zřidi H€Í€n spolu s doktoEm až já tu n€budu

Dál€ Pa* Hcllen lytáhla soupis dalŠich děti opět sané sulíé připsdy Děli be, .odičŮ, nebo jen s
nal}ou ! tg Íú AlDs, rcbo naji ony sami AIDS od ílroŤÓi a lak d]ile Nechodi do školy. .enaji co
iL'. posUpně9 7rih q!v!lděu uL!e ČLl.aJlcl '.p'dlo Jfdnolh\e pňpad) ]Ým fufo'il' p.edal] m
l.š|u 1úlm a l cech&hje \m prlpÍ'\ m r d.lŠl ldopcl vaule /b} ld Jeíé Jedm lella Ešu 'p|J(ak] od \to\c\\Jel(ka lal,žt o[ét B|'ominl|. brla rczdáú 4 uméWo \e'kr ldoýioéu
šlod.' ze Pahr pop'elln! mnuinlr fo'opnclem p;ýro l $éllo.la do.o 2'dna ne9{la' snad

Ťal!.. ' od Éna ť'yslim M to íejdůležitějši Jlli .oŽlousk.out sučasnou situaci oněch 3 d&l. v pNní
fudě jsme se je lozjeli hledal Kdyžjsneje mšl'' něli Édosi ž€ mě Ýidl a bíed bez prctestú Mskočili
do aula. Zeplali jsňe se jich kde do t€ď bydloli a tat ni teí kuĎit Jeli úáu l oÉl hl'na' 2 rozpadlé
postele z loho jedm bez matnc€ na lt€Íé spd h ooi ždné .le[:y. p.ý sc v noci htejo u na%íjen Pláte
* jat to. žE Ý Kcni 

'É1 
Proviície Loikipi€ resp€kiv€ okolí bory Mounl Ketrya 9 n.chá2i v 22oo

m i n Já Fen v ó€l v Í€s!fu piilrylý 2 dokafu a klepu kosu vysprcboval se po niru ]€ t lq, ořiš.k
Pies den ý teplota qšplhá m 30 slupňů celsE al€ ta m j€ opBýdu obr@é ..ifuivá' Ť€plota se
pohybujc tolen 8 l2st Kuchyň, ňo oneň s hnc€n př€d pos1elj t]€dm lavic€ o lři nohou' Toď vše
KaždoÉd.ě to byl jejich dom!' tat jsn shml fujit€lku onoho kÚiku a éplal 9 jak lo s újm.m.
Pý { Uži 2 pcl€dnich půlroku o!ět]*n ú do vIastňich EeN a vlrcvnaI dlú Dálejseň aplatil
foijm íá ó Íéslců doptedu. n€ž ý sen oÉl vnitim N€chaljsmlim ton 2 tašlo, Ídlá ( óolg ) a
poprosil smdk'! aby jůn z 1oho vařilá' AŠi si z toho ně.o nshá' toúu nezbninin' ale bodnč
dĎÍÚě j9n ji mÁÚil, že bych byl níd' kdyb lo jidlo bylo poE pro dě|i Pak jseh jin fuzdal
spoBlu dadko*i a |aké piť obleč.n| t1eléjsen dove' zČďb !četné oblečeni pre batol. DobÍá
pni@''.. nyni ú s úsměven odjiždime 4ěl a slÚu v Likn do EsoÍtu á mě lěši' žc lo lal dopadlo.
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Ráno odjiždim sněr DoIdo| rde íás čer-4 to nejdůležitějši ploč jsme lady Zó pfué ÓÁvŠlěva lzv.
méstského úiadu v Doldol k vúli po&miu na slavbu naŠ.ho nového dětslého domova a z druhé
.ávštěva posIednicn 3 adoploýaných M*jských divek Po piekoúni únoné c€sty bez 8falfi' kde
byste opÍavdu béz Týš.ného aura 4x4 neněli šánci doj€l bez nějakého problénu 9 lydívám s
oflcólni ádoýi o po&mek zdam Dre úáš d&skÝ dotrov 2 sLrostou nčsla Doldol
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Jenže ouhot staÚsla b'l a Éch půl roku rfměněn a .ový o ničem ň€vi (ažriopúdně is're nU
přednesli niš plán. smínili ho z nďi olganiaci a on byl nadřn' Z ]eho slrany lo u!čitě nebude
prcbIén. ale msin. oígaÍizaci a.egistl'ovat ještě v provi.cii Laitipia nofd' Naše oMDc j€
aregislÍoýána pod provúcí lailipia eaí. tatže pokud chc€m ještě působÍ u nich m s!€fu' ]e

KaždoÉdně s úsměvem @ íe.h odjiždifu z měía a 3 adoptovaiýni dělmi

To Ú plliždime do šloly na otlali nésla Doldol' kdo n'mo mj! 3 nasajské divb,' tleé jste
adoptovah opět měna' Nyni řednel školy nisto É led elty' klelé jsme pl.dali peíía a školné pro
ony 2 div€nl]r s.pnu minulého reku Naši organiai nebá a ve škole s fucháá už jm jedna holčička
'( soina Lekinait )' oshtni 2 ( Nan LoMi a Nolari Moiyale ) pď !,],hodili protože neněll knlhY.
Mir.@hodem to co 9 slalo d]'il s Nais jme áBl i až posléZ Řcdileli školy Íňe oarnil' Že budene
platit školné pre soinu. Nais t Nolari a bn€d 

'lB 
ly 2 nusi vzit ot!ruitě ďl do štoly' so'ně jsfre

přd.li d,í.t}. udělali fotogŘffe a j€li hledlt Nais' Mimchodem soině nÚoslll klásé Ďemé Ylasy a
rovÓé' lo zde Óeni noc vdél' Mm ]i to sluš€lo

Abychom naŠli Nais. nusela nán ponoci
by. ceíou tako'ou' ž€ občás i 4x4 nělo
pi.hlaýých kattusů Toie Dlol panečku

mistni učilolta Jelijsft asi 20km do pustiny ftzl slony
pÍoblémy a mjednou s objevila naliÓkí p$.ost s

ostny dlouhé dž ócn a t k ostré' že hi lDplchli l ňoj€ sportovli saloEony. Mél jsm 3 abodnuté
oíny v .ot n Žjscm stačil Mjit vchod skuhreljsm' jak to boli. že ni r.n zůíali špičk' pod lóži a
učiielka n' řekla. že dětl tady €nodi bosy a mohokját * stlne. ž€ si na kúlus šlápnou bo$u nohou a
9'ndavaji jim i na 20 oíňů z iožičky DíÉ sl pobreči a jd€ si hrá! úl No a mi zhejč*ani Evroponi
hňcd brcč'nc' je$li to neni jedovatý a nemám j]t k doktorcý' No. d]ál už.jým jeĎ aral aby a tu
úpoňou bolest vldrž€l Milmhodem Mágjové nikdy v žýotě nebyli u dok|oĎ' s nřim !b aanená'
ž. ani u porod! PÍolo ]e tal dožté u nich zjislir Éesné dat@ ía.oz€ni v s Lolik je jiú lel. ale to je
lat vše' Jsm se musel Bnít' když ni máma Nan řkla ř se na.odila v Ét€k, ale nevi jáký rct To
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J7 pn\ ham l Meislemu dolrtu po.L\cn.ho / 'Jru!ů domrc'ch 
^úal' 

die\a a lBvl

veúu gdi Nais a v Íu@ dfži llt nB Děsiónibalole l.nžojálu bylv létě á byla v€ škole? Nebyla
těhďná. UčÍeltá * rcPlala mtky Na's' P.ý ji ia jař prod.li do m Élstvi jednomu MNjovi a 2
klá!y'jelikoŽneměli cojist. A.hjo'' Mejové PředaliÍm Nais dárty ajidlo a oa{niliji' žE by
bylo doblé' kdyby úsloupila zFět do šloly Nais uni Ýýboně 3 jazyky aje veIni nadei Donnuvill
jsm s jeji m.ltou' ž€ s poŠab o batole ó Na6 se wáli hned ziÍa do školy. Udělali jsm 

'e 
dob.ou

práci. - *teÍéjsfr úěl velkou r.dost c€stu Žpět t aú! Íi ú ulniali mistniděti' abych opěl nepřidd
pár ostnů do Dých nohou To ú niiine a tieti holčičkou. kteá oÉl nechodi do Školy Předali ji
dárly' j idlo a ihňed od zilla slibi!. učite lce' ž. nastoupl a Íida do ško ly v Doldol To ú se stfi ivalo a
fr' nusli odjel a doEovodu aúů níínl djvďúY .lo N yúi

19.l. obl.9t tljkipi, á Nlnyuki

Tento den jsme ryhradiIi návštěvóm Í'čslskýcb útadů v růných oblaíi Lailipie kd€ pú$bim
\^echny stárostyjsne seznámili s naši oÍganuci a co vš{hno po děri v iejich plNincii.těIá@.
Doi'oal}n.'. o d'ln\d @/erlJ l Jnl caJl a1ln'e (de ale\mň oblJ. 2p^' Plď ao\L o
<lálši pořmek1 Ne, m d.lši dástý doÚov uŽ opÍavdu 2e sÚch p€něz nerydělán' PožiLdali js. o
pozm€k p.o Éslovánijidla ' élenmy. obilolin o lušlčnin na.hod íašeho budouciho dětsrcho
domla, $y se sniált .áklady na provoz' všichíj íarcstové byli z naši oÍgaizce opěl ngdšeni a vš€
přednesou na ndč nčsla' prý by op& neněl býl pBbIém AIe nyňijiž mát€ Keňu z nóho vyp'á!ěni'
Dotú ňebúe Ďěco na popiře, nebudu 1o Bději dál ro^noýat' Ale můj p&i! po*ud se re .elyněni
vládaj€ ten' ř by lo íÉlo na 30% v"yiít

Po ui€dlické práci & předslavováni oMDc íaroíúm ( ninochoden kazdý, kdo tu uč.o chce od
íaostů' hui prcjil tlemi koky, než se dostáne před íůl íarosty _ ny je @vŠtivilj jfuiťd bez
před€šlých sloáÝch poíupů )jedonJeště na!šivil dolši přh3dy, Lde d&j bodně stádaji opal ván
těchlo 5 děli ledslavlm v ňoji nové nabidce _ adopce děti m d]ilo. J€n Ý}b.ru l€den pňtlad'
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odbočíme od ii.víi cesty a jedeme cca lokm do vnitlorcni' cst! neni' 1akž. 3k@ křovi' bl4!o,
pnc\ diry aŽ půl mln a rúmé jiné nástla}y lIačim l (m rychlostl mši To}otu Pndo vpřed až
dÓŘ7ift * l čmU Nevifr

Pá. zbÍých pd@ oPlácanýcn bIáten' n'slo ířehy tÍáva a igeln a unitř nevin cyfu to Š!l nalďit
doÝnitř na video á mBel Jlt ihned aEcet !to že i}d.ži hodně verlú matka s baloletenl kteáje HIv
po'!iwi. ot€c n€ni' Bolčička' l'teÍou cbcde adoplovat dofu nebylá. byIa v Magjslé Školce' Mále
jsÚe odevzddi lašku s jidlen a jel hledat štolku' TďnIe vyjevený Ní.gje jsm dloúo neviděl
Myslin ty' heEjne pottávali eslou Teda ceslou Po hodúějízdyjs@ ÚÚili 2loápÍodÍall ý i s
auleml niínj štolce 15 necMpajicích Magjských hoIčičei ve věk!3_4.oky vyl€zlo 2 rozpadlé
boudy spolu s učile {ou a museli si 6i myí.i' & do@ili Ufo!Í' Děti nikdy neviděli auto' íalož bllého
člověrá Tak jsem n€cilipajicin děteú íozdávll jedmtbÝě bonbony 

' 
ltládaljinje do pusinky.

pÍolože byli lak špimýé. že jseh ji lo do n& Řději d]íl n€cbÉl' Holčičt! ]nén€m Elishib. wanbui
Kairujsem B{olil 

' 
oÉt vám ji Mblzlm t adop.i

Po o!étném mlemi hlavd cešy hilim€ ďl do Nányúi Čeká ňós v€čemi miti.k Poaati.jsme
vš€chny. kdo jsu zEgŇrováni v mojí oÍganizaci oNE MoRE DAY FoR CHILDREN abychom
př€dnesIi co bú€ d]íl' @ jsne leíto ťýd€n vřcbno Ťlidli M€á naš. čleíy p.tří Dokor z n€rccni*
NaÍyu*! pfáv.fi z Naryuki. prálničlQ 2 Nairobi' člň Íady ÍÉsta N yúi 3 wiální pracovnice' 2
porucné sily _) ( Pa1.ick a c'rus ). urbdátelé H€ll€n ajá Na nit'n*u doklor slibil, ž€ objede
yš*hňy ádoplovÚé d&l a vene jiB kj€v na nové l.íy' diile je vyšetři ! zjisti m budou potřeboval z
léky Púvníci ý dohadováli jal aeg$'ovtt oMDc n! *vm' óychon tam fuhli ýxt vn íáš
dětský domov a abychon moNi půsbil v c€lé provincii LaiLip'a Patňck É cyrusem slibili' že
posrr/bou svúj gmíst 

ý vúz aoý Maiatu pro ptepÍavu Hello. dětí a prc jednotlivé cesty a
r}řúovánin dotune.lů ( Pl€d půl rokenjsemjin půjčil t''d!nu ]000tJsD M nálap aúa pro
podnitári, Lrk to budou alspoň taLto sp]ácel Řtíe si prď 1o nedětají Ddam! Taló nuscji z
néč€ho žl, lady je |Mhu.jiné ) socúlit p.&ovnice probítli mezi *bou jednollivé pflpBdy ! pak jsem
ia ladu př'šel já Já s moji !Íglttúou woun MilMhodem.jsem ve větu. tdy ná školích byla j€n
rušlina. 1o ási někteii dobře aáte' tatže moje egl'čtiná íebyla .ikdy z kn in J iž l 0 let cestuii po .elén
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svčtč a tojc p.ý lcjlcpšj učitcl sicc občas nluviĎ v Írfúilllech nebo neskloňuji' ale vždycl' se
dohllviň' Ť*žejseF doslal slovojatožlo president nadace a plomluý ' Nevifo' Ld€ se 1o ve mě
valo. ab nnuvil jým plynul€ anglick' a posiednl !ětu lso u lo.čil titq žE: slibuji ván, že pokud
vylldi Hellen spolu s váfu veškelé potiebné dotumenly pn slavbu děckého dofrova, já se v srpnu
vúlim' polo'm ákladni kámen a pokúd ncýž.nu peni4 od ŤoEoIú. domov poslavim 9 ýjch
p€něz Po plojew zčali všichňl tleskat a byl i mlý aplaus Měl jsem slzy v očich '

20.1. c6tá z Nanyuki do Mer! - á.b Én' lori M.s bkých dív€l

Já společně s Hellen a sdlli plrcoBici Josephine mimochodeň Mejkou jsme oalinili vládě
města Nanyuti že nad!ěÍi foňd oNE MoRE DAY FoR cHIl DREN s.- ujme Magjskýcb djvek a
ponůže ]in Náš noviúi se andovď a aÓ.l o toň psál Článek do novin Jedene s le vy^edloul do
2 dětsLrch domo!ů spoleěĎě s j€dnim aulem' jelikož jsm. zjislili' že divekje nakonec l l a plus nás 5,
to * opÉvdu ú do Toyoty v€jí nehťt'' i když Je docela velká PÍl iždime po pŘni půlku a lá
nevčiím vlastnim ďin' Přede hnÓu ýojí malé děti' nalé holčičky. to nejm€nši má lal ] Íoky ony
by\ prov.Liny a Duseli p'ovozolat sx11 Teď už ]sdn j€n nebyl nslaiej' leď už jsem u nenohl
popadnoul dech' jal jsen chlěl někoho poiiLdně pnštit No n ic ' n si nepomůžu a nďtvanou Ďá ladou

Naloáli jsme je do áuta a lyEili na sevef ceýou na sonilsko do mčía Meru Důvod prcč pÉvě lam?
Jo9phine ařidila ubytováňi a kalolickou školu pro oněch l l divek v mishim dětském donově. tterý
jé pňlll v 

'on!o 
doňově om take Fobýv'l2 a aá ý s řed elm. Ésp svatýn ol@m. keď jl i učil

M6ajské dívky při]al' sic. ne adamo. de pňjal Domov sponefuji Admčané a llalové cest! z
Nanyuli do MeÍuje celkm v pohodě 

^sfaIlovd 
cesla plná výnolů a nlardórů' aie lepši než pBšná

c€ía s púl mtrovými výmoly E Doldol Akonit ceslou naIážile .a slelovaié ídič€ po d.oz. 
^anéMlR^ To le lq,lka ÍÉs1ovaiá v (eni ldeři 9 vyváŽ .to cclého světa pro lékaiské !če1' Mistni ]i

žvýlaji a piiváději s do exláu 
^si 

3x l'o li fiÉ vyÉzilo auto ! pÍoti smčtu. Kliúlovalo sem a tam a
já musl na bzdy á do pangejtu, abycb něco neprovedl holčičkán co sděli vadu otáčct to a těm
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Děli pocháaji z €lé Áfnl]' ale nejvic tu jicb Je e sodúlslo a z K€.i TaIde po důkladné prcblidc€
€elého objeku včetně poli a ukizky donicich aifátek' Llerý trval Úi ] bodjry ( ífuni lu maji Édi'
když se mohou po.nhbí co vš.chno @slavili t vefuu vlis i do tumbílu ) 5e qdívám do di!čl
čá$i ŘlMn si. ňusi 10 bý1 aláštni F.it po naše Magjské holč'čky' Po lakoYýcb útnpách co si
prcŽili' jsou b€z rcdičů. nebo vidělijejřh sÍn, rildy n€uvidl už svoji tldinu' 9 @ilnou mai 450
cŽiúi holkaúi a fuji tu zíst l až do svý.h ] 8l€l Ne@ji ždné svoje věci a bM' ocihou s mzi
talovým shlut€n ýých mlevnic Jat se l íin ty holty budou chovat? samoziejmě j€ lozděli' jelikoŽ
jsou ve věkovén rczdilu trzi 9bou No. fuyslin si, že siješ1ě užiji spoust! snutných okmžikú, ale
l€pši než'li zúíat m ulici b€zjídIa a vody Ka'opádně !u do 18 let aslat nemuseli Můž€ 9 slát' že
oÉt Žůstanou ía !lki' pokud ni lT .eponťĚt€ s ]qich adopci' zaplétil ism re svýcb peíěz á vš€ch
l l holčiček pfuni něsic v tomlo komplen Dělalo to ]]lis šiI'nků což lTcMá n 8920 (ě \,š{h
l l +2 holčič€k mbizim l ado!.i. Dál lo už sán opúvdu .enlÁdnu PoMozTE ]'M prosím'

auty a dÁt lidičůn ďes hubu by íeÍÉlo smysl' slejňě mi nevl' že řidi a Ýůbs by n.cMpali €o po nich
chcet€' Je.lno auto' pict up' naložený gtavebnim roloriálen pro ti nč la'Úilo z lriilé atáčty ai
l00tm v hodině a šlo na mě snykeíL pat lo ýovMl, pofrtel N10m lolem mého Zcátka t k 80 !
z9 přidál ply! Děs. Takř 40 kn ryc osti niřim. do M€n a já si dávám po@r n! laždé auto
*olen' Na konci města už na nás čekal Fathď, jak nu zde všichni řIttj í Je z Táíznie ! j€ ředilelen
celého obrcvského komplexu p.o děli t!fujsm podéE do@ili Domov a školy jsou Íozdělel'y na 2
čáíi Jenm plo tluty a jedM Pro holly Kompt€x ni v současné době lopacfu pr 75o děti a je plný
Je ab$lutně soběslačný, ]€lilož íá sÝé pořm*y pre pěstováňi obilolú' ovo*' dofuicich aiŤat a
oslóhich 9urevin polřeb.é k jidlu.

Proč poř{d ňluíň o 13li lolčičlí.b r 
'e 

o 1l ti? Jelikož ldyž užjrcĎ měl 
'{€chno 

2říč.o'
répoííždoko!č€'ou' ýollli JÚephiíé zpolici€ z něJt biolo' e D.jl j€šlě d.lší 2 bolčičky.
jBtli * jich ujb€ó. soúlAil jÉE 3 ríD l opět Ý'yn'li 3mě. soo.li. do Měltt M€řu ! !úfuir.
holčičky do k'lolického doDovl Fr.nci!

Podnbnějí uformc€ o ádop.i nal€aerc na ÍÚch stláítách



cH[DruN ((eň4 K4a) hs //}}y onrd. c/Bd!cn]_li!d/Les l€deř2olo

'.t.'\ d'J! c1odoo c :vď.-\ \l Ulil !L l'el.l adoF'e' l MaJ.l\ťh dlel n.bo r ..lcl
da./ .' cJ!ň hy(n F !hÉlpie\e{ do fulcho doňo\d \ Doldo|odlJd Ú ( 'ťlt pochMJl 

'tdotoliv Je p6k bude moci .avftivit zatin to nusi být lak jak je Holaičly _ Piej i ván hodně íesti
Po lozloučeni odchá2ine Z tonplexu 2 doplovodu '150ti dlvel a j€jich křcsllnské pisně. která
vyprávl o škole, práci, spoltu a bobu Jak ňká fa|h€I' pokud tylo ágdy ělověk do&Žuje' nenůa s
nil .a svělě špai!ě Podivá nám fula € sloq oood BIeŠ lo you a mi vyúžine sÍÉÍ Nanyuki. v
Neyúi ú jen celé otlpoled.e vyřiaji u právňiků oficiá]Ďi spomrstvi pÍo ado uiici.odiče z ČNh a
tinb troje p.áce zd€ koněi Pnice? Ne. to neni pÍice' loje @doí'

zÁÝěrem bych cbrd řlcl' n j*n Md.č!i íond posunul op& o 3tupí.ek výl Úožná i o 2. ví o nó3
trž c€lé ogŽÚt'o vl{dy provinci€ lnikini! Nanyuki. vi o nás l.Lé osDíltvo 2píolinci€
Doldot. {ýaaD!ý čl€i xefuré ádý vío.fu užskoro clí Keňa znoún o toňi{k iume
ponohli rr M.g.j.kýn dívleón ( člán€k 9e pÍáýě píše ). z.i'rerelo@ljFb spolu s Hellen do
progÍlnu lýá'mDé lidi - přávnítyt lél.ř.. mcijlní pr'coBice zřidil jrD vNaíyuki ofciálni
k'oc€lář nad.ce ! tyblv€níú. Ro,i€I jrcE ýaýbu íoYého dětského domoÝ, v Doldol l to lín
nejdůlež'lějším-lonplétnídoklneítlcí! ťkr€sů U dílt!ího árcbirélk s Hellen .ozjed€
Š(.rební povol€ 

' 
Ý€škeé povol€ pro turo ý!Ýbu. Ponohl jeD lpolu 3 vlmi 23 dětem lép. 

't! nenil stnch co bÚde 
'tr'. 

Dářovtl j$eú jídlo 15 dět€D. kte.é jeÍ(ě čekrjí m v'šÍ ldopci 'posndŇl i ornft€ včetně Íotogdfií pro budouci rodiče k níslednédopci n! dálku' kreřé
bhdoví nebo }ou ú€nocDí EIv a beŽřodičů. PoDotl jkn 3 děl.b nír domov n. dllÚích půl
rotu.jídlo Il ddli r J'5 ú&ice. z.pl.til níjeD oněn 12 dět€D z{hé z údc. zbilulé
nír{l&a' které jýu rattéž bez rodičů. zlchráDili jsne 13 Mi!'jstých dívek př€d 

'vot€n 
na

ulici l douíín' b díky vin I' té uli.i í€zůst'.ou. pomůřt. ni j€.doptovlt co říci posled.i
větou? Díky víD ÝšeD a ponoc tomuto n.d!čnínu foídu 

'r' 
užj€ jakdkoljv. diky' b jlte čl'íek

doč€lli' nebo vid6 stlédli .ž3en! do.'ného koft€.

DIKY -Váš Jirka Pergl

Nadačnl lond

" ltoltl4(T
. (oN'l 

^K 
n_i úlbÍmlce nadačtr]h. bndJ a'R

t KoN'lAKDIlinl'oÍnace n4daaňiho londu KL\]f\
' vÝoÁaobchodniho(islřLlll- oNL MoRa DAY l_oRCHILDREN

' l KcJisk4 Íeonúce
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\adační fond - oNE MORE DAV FoR

od l.d!. rc}u 2010' tdy j*E .N{rIúl Kenu nQoŠledy * lodDě nětrilo, l dNlíinu díi D{Ee
již64 .doplonlý.h dě!í' kterýT j.t vlrel byl l bude n B!í !Údpořy děně! ftlý žiwL
Dn€ý jc 3. & 20t0t já sdíD 3 EeIl.! v hot loré rc'buř'ci néno obllheného hot lu c. r.I Ptrk
t pok. ljme v .dí pr'ci. Po ru dobu co j*b de nebyl' uell.Í Žřídil. JpoÚrD potřebných
vě(í prc děli t gúotúé oMDc. Prtvid€lĎč o'|oDo{L r&E děteb iídlo' ob{b L 16ty M úrv
viÍu . ji.j řůa! vytelř.Iít pltlil. trlj€níé, pořidib zvtai.h pe!ěz r.ké uniforny' boty . škohl
potřebý MiDo.hodeb (.&é č!Jr.č'ě zřídiL *Ú.€lóř! tt*i. bldÓu Dít děri l příp.díí spomři
ttD dBb'lŽt v l€dÍ! rohoto m&! j*n ádd r'lldu o poEnek pro strÝbu děbkébo donoB! .
j.k úrělšiÚ zrd. vít rd. prcběhlo l pořídlm l j{ 9@d ačnu v l€dlu sl!Íčr.

J_3.2010-(z-\,irobi

v Íafuúch hodi!á.h jsfie pliletěli do Nanobi oÉ! ý sl€jnou lmkou' tt€Íou M pÉvid€lně léiírq
je[tož vy.hÁzi rejlw.ěji. s Tulish lirlifts s od]€!m z M'ich@a přs Istabd do Nai'obi'

Práte ý' ploč přiLtěli? Nynl 9 k€ mě ďid.Ia ruje přllelkyiě Mďi€ Šiprová' l1eÍá ni v čehách s
íada.l hodně ponúM KeňÁni á cyfu @.ji lďeíru áž m ái€jši d.n' lalže je bú€tr čet r M l.tiŠli

ce lken jsn do Kmi přepÍávili 4 kufry pbé nnček. lél(ů. bonhjnů, 
'ýkač.k 

a samdejfoě dá.Ió Pre

Po lÚátLén qÉjtu doŠlo na raiimváni lěch rcjdůleátějšlcb ýěci. L:t€E v pďálku potřebui€te.
vyněněné dotáÍy' h€ré j*m dove' z Čech sně.í a keňslé šitink}, vyfldn půře;i au14 kýé jako
vždy sahí do ávntných částek' jeltožja* víe' ce@ aul@obilů F 4*Jál rašši n.ž ! ň'5 ý Empě
safud€jtě oÉl vš€ platim E svého a n€pouáýám m tyto věci penlze od vás pro děti J€n tol
mimhodem mám v plánu přivéá do Keni starši Toyotu Lďd cfuis€r z AngIie s pÍ.voslÍúňýn
ři4nbr kierá tam vyjde tolď l3 000 libe.' (d€žío tady ji pořidile kokm 2 ooo ooo korun a lo s
bsvíre o nku ťreby 2005. VěflnL že pokud sen budu lélat pravidelně každý plrok' ušetlín a
pqičeni auta n@ho peněz, kleé j$u polřeb. jinde. \'šichni už bi laké vIte' že tE2 Týšeného aula
4x4 5e zde neobejdu. jelikož cesty do Doldol á vé slÚech jso! pre nonÍálil &uto rer€álné' Íetledě n!
to' že obcasF Potl€b. do auta .los'al i l2 lidi včehč avaudel' jídb' dirku ard..
Automobil se t ré p!Íě v}uáje prc pLlBvu mt€riál! pto stlvbu děblého donov! a jeho dalši

ReporÍáž

Pnívě s MMále] Uvod ) Nadačni&Ld ' 
Kenva s@n 2010 

' RepoJúž

l'!p //law fi]dcc'Ídmi fordr6ryá{



cmDm (K.M K.nyal hipr/www on lc c./nadai fod/k rya

Po vyřiani vš.ch Échto nále'toíi jsre É v not€lu setkali s doktoÉm M'ninen' aámýň - s|aršich
videí ě odjeli s nin do nemocnice st'Mary Í! otmji Naimb\ td€ půebl 9 svýn pregrmem preli
Hlv Měl jýn pro něj vďmi dobfuu zPnivu. ž€ 9 o.jebo p!áci ajinú česki or8m'áce Poteione'
*teiá bojuje pÍoti viru Hlv Přdali jsme nu l0o preÉNa'Ýů a 3200 toru.' kteé úu oryanizce
Fosílá Pat jsen oÉl sáhnul do vllshich a pi€dal mu 20 000 KsH' DoufÁhe' ř bude spolupai.e i

'adile 
pokfáčovat t lato or8 

'ace 
ponů& Maninovi sníál počel nakaž€!ých lidi vrcfo tuv

věnoval Dim t€sly pro naše děti, kleré v pÍůběhu naši 
'vštč9 

pÍov€de doktor Kurget preujicl pÍo
oMDc' T'lo les' jsou rryn'běné v l6tu . Japonsku, lat pledpo*ládim' Ž€ budo! slol€I ivé

Dále přišlÁ m iadu celoodpoledÓl práe

.t_ rJ. 2010 \rimhi \rn\ukr

Tenlo den byl Újirečný pro Kcňu. jelitož to byl dm voI.b a všude bylo avieno' byly polopnizdné
u]ice odjezd z Na'Íobi by l naplínován M l 3 hodinu, ] elikož kluci se potřebovall Íocb u !']' spat a
zďidn poťebné' N! polovině cesly nás oÉt čekala zslávla !€ méstě, kde s mch]í' jeden z
ne]většich afrických t.hů sjidlen' Mám již adoÉÓváío 64 děli, al€ z toho 22 MasaFlých dívek' keÍé
malljidlo v d&stém dohově nebo na školách' kde PřesÉvaji Talžejídlo bylo polieba nakoupí pro
42 délí (h& n/ smé ineÍeó@ce: relďé fÚle' kukuřičná noúa. cuk' .ýže' sádlo Ít vaře.i Bylo
toho m dvě tÚy' lalž. už byl poll€ba pi.t-up Nakoup€!é jidlo.lsme odvezli do mší kancelďe v
N yúi N)Ťi níme kancelář pronajalou ve spo.tnin patle aje také vělši RÚcpce, blavni kecelář a
skLd věci pÍo děli za fty ú odjiždim do rcsoÍu old HouF' tde pÍaýidelně přesÉváme Jdeme

s pdPírovánim a plánovánin progmu plo daIši .lny $Í!veíé
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5. lt. 1n0 \rnruti. \r(

vslíváme bÍzy Íino' ábycbom vše stúl Pniclje potřeba pi€Iozdčlit Klucispoleaně se svým
kaÍaúdy z Naí}'uki Ďusi roztřidit jiďo cellen osm rfurů ý přihLislo a m} 9 rf&iváne do N} en.
kdeje obchod s náb}tkem Musire loupit do n!ši kanceláte stůl' dvě žldle' sloliÓku do @€p.e,
s!řintu na šmony' náslěnty m *ď. ádle do .ec€pce plo déli a malý stolek. aby si děli něIy kde
kÉsht a h.ál. Zryůjčený !áb'l€L od DÍ Kigeta vÉcihe s poděkovánin a inýalujehe náš nový

v !u dobu aIe pfišla do knceláře naše Jmn spolu s babičtou a dědeókem Mčla 6dost' když nás
viděla. ale i1sEařné oói řikály ňě@jiného s pBrodiči.jsúe s.domluvill, že sijivenencna ] dn! a
ji jsm oaámili' že.lsne jeji ioyý tila a mána Muscli.lsnc ji dál dohromady Bo|ičky děla na palcich
rodEné z toho' jak ji byly malé, oblečeni aÉchalo a bylo špinavó aL že už ďi nebylo m lypninl
Mar.íl" 'i'tal.naltaMlbod\e/llJffl'dnía.ehot.oíuspÚJ/nlb]'olal\/5||d$pélich
cbbpů KdyžjMe ji dall pod sprchu, fuoaě 9 bÁlá. utala utikat' vůbec íevěděla co to ie a Žr voda
můŽe bý't i leplá Na UŠiMďenka pounla 5 tyčilek neŽ btla la ó' čis|á' Pak sejichěločů.a1' takji
Maře ÓIa posadila Ía úisu. ale mus.la j 

' 
9 s!ěll í' že bdy se čůÍi Po spláchnul i se bfumě le kl.. opěl

chlěla ut&t. Tim nechci jen qpÍávět o JM. ale chci iici. že laklo ]e to sle]né se vřni dčtni !e
slumech' lde ňení čisú voda. elek| ka ani ácbody.

ve nĚstě Meru náne ubylováno 14
mijúá pBvidla n€ž sl'lni škola Má
jcliioŽ io jc Lálolická š|ol.' Důbžné

M2gjských holčičet' Tento dělský donov ná tlté školu' ale ta
*útši pniznniny oploti l mčsici !e slátni škol€' nájen 14 dni,
nalomJe /e Ítol.l'r. dél' od]ela:c \}m:plbÚym dUrL a
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našc holóičry' keÉ nitoho remji' by lam zůslaIy oPuště!é Taljsme s. rcznodii. žejfu u<lěláne
p.ázlňiíy a ařídime jim lň deínj pobyt z fréstefr Nanyukj v redné katolické ubylovně' kde je t
dispoáci hňště na b.eni. 3kíl den ně jidlo' teplá sprcha a měkká post l HolÓiÓlq od 1é doby co jsňe je
umiíili do donova. nilde jinde nebryly' a když budou pobÍomdě. nydim, že budou oFét Šťastné
Don uvili jfre F ý sváým otcedl ředileIem teto ubikace a len s lim sout asil To ú byl op& ýečer.
nés č€ká druhý den mnono pníe' tatže dobfuu n@

ó' ll':l'l(l\i ruli, \lťI u

Teito den fráme v plánu dojeí pro našich l3 Magjskýcn hotřet do MeÍu a přivéá je ná ťi defui
pnízdniny k nán do Nanyuld Pled ÉeniÍřsicl mi tlelleí napsala e'mil ojednon srulren přiběhu
12 li l€té Mejské holčičt]. kt€ií byla nínhěm a olěhodÉla Kvúli mNajskýn ayl(ůn ale chlěli
ditě po porcdu abít Když 9 cl'ce mgjský cb]ap.c slát mužem' nusijlt do buše zbit lva a nusi mu
bý! prevedená obňzka Jelikož ale te o ch]áP€c neňěl te o obiad 2 gbou' msajslá *ullua by ho
nepřijda a svého a tak 9 loho ujll mííni lisk oMDc pomohIa Lanpalny uté.t od l&hto
baÍbaďých zryrů. J€jí ra(@nou d.erujsm€ mistili do katolictého c€nln pro děli do 1řl let, lan
ňúžé po lylo di mly btzplálně žít Poté É již budene muýt poslaBl ny' Noýou holčičku lanpainy
jsme umistili .lo íejného domova $I!dcis' kde pobývá 

'ašich 
] 3 ffasajskýcn ďvek Nyni ledy máme

IlejsLých div€k t4. Lanpliny éelá na vaši porcc

Ixpokdňeješlé iryňzujeme pár vě.i v kanceláři a v l l bodin vfÍážime spolu s Hellen, JosePnine'
Mař€n}ou a kIut'm a holčičl@i' opěl dlouM cesl! pln{ rimolů a po tl€ch hodiMch ú při]jždlfoe
t sl' lmcis domoÝu vch4áÍe dÓYniti. Už z dáry ía nás Yolaji íaše holčičky ! Eží k nín ]iskly Ý
jejich očich luši že s něco budo dil. vypadajl Íb$ně, ale m 9bě foaji to 9né roírháé oblďe!í
jal(o když jsne je před4vali teÍ}rát do domova' v domově dostoly unifomu. ale m pÍázdniny si nNji

cyrus jde n hlav.i silnicl sháněl drúé auto a já natIádlm peňí polovúu .lo Toyoty odjiŽdime do
Naynuli, do ubylovny M K.nya Monas!ry už pňjlždift ve vďemicb hodinlch Rozděline l'olěičky
doJednotliÝých pokojů po 6 ti postelich, veóei€ a spál Pň rczdělovánl lečeře € nBim smát
Nandavám děten jidlo o porci' že já byct !o nesnédl ! Hellen m ús volá. že aťji přidim a to
min'lně iedíou lolik Porce, ž€ bych ro měl m dva dnY a 4 l€té nmě lo Úá a chilku v $bě Pát si
ieště řeII€ o pome'uč :)



c}flDrEJ (x!ň4 K.í}á] tlp //qýw ďnc .'i.óoifuíďk ry

Na toto nino jM měl doÍtluvňou schůzku s ýarcíou měsla

Polé už nl}ire do íaší tMelál€. km v tu dobu cyrus pňvÝl všecbny MÁgjské holč'čky e
akončených ťidennich pÍázdni' To už m ně čekEl doktor Muchny' l(t..ý la}é společ.ě s dohoEm
KuÍgelen poÍúM našl orgaíi4i
.,efiroŽ byly divky nMně prvd|.y do @íželství á nely prcvozval 9x, byl. 1u a nožÍGl že
mohly bý1 balažny F lÝ Prcto jsfie pÍo Íě pňpBvili s doho'm M@heím iBké kÝalitli tsty Jedné
po drubé dohor pmv€dl tes1' keď ónáši: vp'cb do ptstu' odebfui kapl-y kNe' heťá 9 páloá ná
ačát€k lajny testovacino preurtu' poÉ É n! kď nalope Účilá chemická slo!čeniia á dále ý již jm

Uprcslňcd t$lovacího pouŽ*u jsu dva obdélnjly odděle.é reIeným prcur}m' t těňto oMéL&ům
t@v pomalu poshtpuje a uldže' zd.je leí po'rivni či n.8Átiýnl. Pokud se kJev dostm€ poB t
pNniňu obdélniku je t€st n€gativni' ále ÍÚlud se áplÓi ob!, je t€st bobuž.l pozitivtť' ze i 4 ti vyš€l
bohuželjeden lest íec.tihi Neč€kBl jsem ale' že lozitini t€st D'jd€ é nejftnši ! nejnladší _
Nmpatai Přeběbl ni m' po ád@h' Když jM uviděl j€jl us.ěvavou tvál .mohl j9m uvěřn. že
by jl něiatá z.ůda @tla udělal loto'
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Dopol.dne mím€ v pl'nu spolu s Hellen ziid droný úč€l u s\andard chargered Bank Ý N$yu*i.
abych fuhl lGjlat da|by dlášt'na sllvbu dělstého dofuva a 'lišl'm adoptováné děti Polé miřim
na mistni tri' s obl€čenim' jdem mtoupil pre koždou bolčičku jiné obIečeni .Jemsy' kalhotly a
miLintu' Eíst DíL laké pletbvou ve€linu na kúži' aby n9byla tat vyschlá. t!Ítáček. p.stu nE aby.
těm stlršÍn d.{nské poúeby' Po náůupu již niiime a déED do Mon6try Jdeme dětom dělal Bdost'
Ro'ám vŠ.m obl€čeni kémy' lanii'čky a a cbÝili 9 z holči&k ú stávajl ki'sné' čúté a hezty
obleč€né dětl' celé odpoledíe je \ahMno n hmni' t]ell€í s nimi zpi'á tradični Keóské p'sičly'
h6ie hÍy Ťaková rad@t ani nepoťebuie dalšl komeíúř

odpoIedn€ jsm ú obj€.h{ni i dotlofu KuÍgebvl To už ne ý€ltá Řdost plo holčiĎt-y n.ni. Nitdy
nebyly u dok!oÍ., t *ž fousi pňjíl m řadu pÚni ďlováni prcti Telanu' odpoledÍe j e po^aú do
místni nen@nice Již pii vcháeni do cbodby je citn ápach nenoci á kiik smrti Procházine kolem
hlavílch dveřl' j€ slyš.l obrovský křit bolesti Holčičky j$u pěknč rystlašené JedÓé žeÓě prÁvě pii
pondu Zmřelo dítč. bohuřl Přich'i kolega dr Kurg.la' posiláhe do ordmce děli po čáslŇh'
NěkleÍé 10 rládaii s úsměveÍi. blavně ta neimenši _ NlYakai.. někleré ňBin držel s velkou silou
Děti lo ale cMpou a vědi' že po té nobudou n.6ocni Po naočkováíi od]iždlffe oÉl zpčl do Momslry
naveč€li DÚj€oĚulo.ce'

8' 8. ?(ll0 \x.\Úki. \l{n ý' r

Díes ňám Ý plánu rozdlt vš.n Magjským holčičkám dfuky od vás adoplujtcich mdičú ! pořidit nové
in{omce Dololedn€ ale mji modhbu' jeliltožje oeděle' lat a nimi odjiždi jen cyrus a H.llei 

' 
já

neziín pnpEvlji dáiry a ťidin je' Na oběd prc 
'ás 

přljižději HeII.n s cyruÚ' fiy se \Td.ávám
společ!ě z holčičtmi (dyžj e přjjeIijato !ždy s všechny dlvlq sběhly * aufu a.adovaIy ý'
tušily' že 9 něco bud€ dít' íeíi jW plné lašty dárků Po JedÓon jsm divky poýdiIi iá d€ku,
tozdá\ ali im dáÁv od ! Á' mtá.eli L ldeo uděla li i'm mnoho Ío'oeÍd ljl' No E(h obLče|tr h b\ la mt
oblo\ !u rddosl JlelqLd Rellb.h' 

'e 
to blFJen d {l'AhéÉlchdnú@ le dob}'@J.me]e

odebúli z nuceného ňanže lstvi c€ lé odloledne jme si s div kami hníl i, 2plvali plsně, t nč ili. Po večeři
šly divb do posteli a my raké'
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t(dyž * roDuro pěribrén! ditěti čloÉk podíÝá do ttdře. vidí díra plné r'dmri . úgněvů -

'emohu 
ro pochopit ! DoiD o psdl t|íl€..'''..

Poté j€ště dohor prchledl divty. zd. jsou zdravolnč ! poiádku' ošettil drobná poÍaněĎl ! někleďm
předepsal poťebné léky' To ú na ně čet'l pl€d kan€láň cyru s niri autobusem mnýn Matalu
Dllv.e smullem l &hh' a ú lm tonČl třldennl pmzdlm} Ňfulu blupo\al} doaubbu.ua
loučily se 9 a{b' Těšln s.' až je l l€dnu opěl ulidln a veeu je na dalši p.izdn'ny'

odpoledne jsft ačali s návíěvani oslatnich adoptÓvaných děli Jaro pNni přišla m iadu tviiř
oMDc salafina Ken Jelikož vim' žej€ r]]v po'iiwi' $hoval jýn si pro ni ještě l€d€n |est Doulal
.jEm' žc osud t íi pleci n€ňůž€ bí iak kntý Poté. cojsen Hlv t.st pÍovedljÁ o$bně' me !ýsledek
l,],veď bohužEl z oDylu sarafina ie Íále poánTi

Rozdávánidilků' poři2ovári úfom3.í v'd€a a fotografrI' lak t1padalcelý zbylet našeho dne Tolo
odpoledne jsme st čilr .avšlivi! sodn .doptováných děti a s ápad€n slD* s vr&lN z!ět do
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Máne dnes donluveňý mílút s těni' tdo pacujl pío oMDc s.bůzla byla íaplánována do našeho
É$Ítu l€ stolu v E5Lunci Dorúii Eávílk Dr. Klget, účelni' áíupc€ D' KÚeeta DŤ shiÉ, smúlni
pnovnic€ Joýpnino Kulea' Kluci lelIen ajá Převdbó čáí večeÍ. byla o účetnictvi. tatž nic
ajinaÝého' ale něco pieci' Min pď všechny peňize' k€Íé po!žívám pfu nadrci n.jppe vlo't ňa účet
a pqk j€ re !)'bEl' .by byIo vše funenáno ve ýýpjých bahlry Pak Úž jen přišlo m iadu, jat
pctupujeme' Hellň povidála skoro hodinu ''
vetm Éžce F mi po .ěk.ďch v&ech' co jsem dn€s zjislil' usinalo

l0.8' 20ll) ú1crí \{nvukir l.iliirlumr

To nejdůl€'lějši pÍoč ]ýn senjel, byl talé 
'oaezd 

st vby dělstého donova v Doldol' Můj sn se
ačal díeš'í' dnm náptňovat' jeli*ož v 8 bodú nÁno odjiždift a ninŇryí] poankovébo londu
(at se v Keni mzývá kataínilní úiad) Tan nám byla pledám již zkrcslená mpd s poum}€n pÍo
íavbudětsléhodonovaspojrcnováítn..Re$uecenl€rinDoldolfoloMDc,MělijMez1oho
ohfumnou Bdoí' j€likož s nůj plitr poslavit dělslý domv Štívá Éálitou z 99 %' To řikám j.n pÍoto.
ž. lrcňské ákoÍy jsu velmi odlišné' vládá si ádi $úls i ostamlch občmů To banen{ ž€ mÚsim.
čekÁ! dva měsift' zdá nčkdo nepřijd€ s nějakou pliponínkou' Musíme podal oáamovaci i'e'Ál do
havnich i nislíích keňských nov in a \ryvěsit po úlad€cb v L ail ipii .,á do uIíI4 že tonu td( nebude. že
lidé $xhopÍ ž€jsme fujen preto' abychon ponohli Jejich dě&n a 

'epš'li 
j'n jejioh ávoly Poté

niříme 9 ak..sl€ným loremkem p.o Óá! noť domov k echileltovi Ten lenlo Útres poli€bu]e plo
Úlstěni stlYby Zinv€ň s nin doídouváhe na čt!íek gsdety m u nčlení po2ehku a t Lé íavebnj
fimq tteií poloá' ja} jseú slfuil ' z!&Iódni káfuÓ st vby dělstého doúova v Doldol

NyÓt už íás četaji děti' l\1eé jsle sl adoptovali na dáltu ccten jicb nl'Ll€ 64' Ž loho l3 Magjských
divek 2 Merujž máne a sebÓu.7 e včerejška. takž€ zbýví 44 dčti Kolem ll. hodinv ačiňáfu s
rávq6an' Dét m'l l lÚodobu oÍazdnúJ a lal doulmže Étšech!) rakáme joro Ka'e
íÓvé ditě od náši posledni ňávšéil ní od€ mn€ slibňé fuloé€ui úvodnlho vd€a. T! co již ýideo mii.
lat aotogÍalic á u všech ponu ni íoÚ.h iÍaolmci, piedini jid]a a dá.kú. občas m' připád{ ž€ ? mi
ňislná Toyo|. F !ěkdy opBvdu mlá Do luta je vždy nulíé dát njnimálně lo !a&k s jidlm po 40 li
ke, dva veIké kufry s dtky. dva nálé lďry É šánony a naúčecl techiúou Do lohoješé já. Helten'
laricL cyrus' Marie a JiÍry _ ná! nNý spolup.a@vnik Pak laké nětdo' tdo óá adresu' no' adrcsu''.
míslo' kd€ * nachízi sluúoÚ dorek. jel'koŽ pfi k!ždém odboěeni v 1on bludišli úB io přilod4
všechno srjré' slun v N yuki má kolen 250 ti lisi. lidi JedÍo dirě rruá piibližně lolen 30 ti minul'
pIÚ hl€dáni mis1a pob''tu Kardopádně v le.to den jMe vš.cbny' k1eré jse ntvíivili' .ašli ilona'
c.llcn 23 děti' Dobrá prÁ€e Dětj byly z n.ši nivýtěv1 plné Bdoíi' Po ýlÍ*ni jú olruštim sluny'
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j€likož to už ŽčiĎÁ bí ebé4éčíé' spouí. opilcú, gaúgů' dreg ďd'' v€četj€š1é !6ei této Épofuae a
šuD do hai.o' č.ká nás d.BÍ ú.očíý d.n'''

1r.8' 2010 střed' Nlnyuki sluny! cenrrum Likii

Po nÁnu muin€ sti'lout ještě devět dÍi e sluú . p.t ry@jt do @ntrÁlil čÁsti L.ikiF' kde mBíe
n.Ýslvit 2 Dc _ úěstské (ď.dy a tři d&i v táo prov'ncii'
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v 8 hodin ráno qrážime do kance lile p'o jidlo a opět do slmú !o doko. Ó.. i návšlěv ý idu opět
převléct do oble*u. MIřlfoe lolem národniho parku s mšimi č€s(ýnj iosoložli prašnýn ceíani do
LaiIdpie a mGlli vládoq ttelá je vz.Lilená od N.nyuli cca l00km NejPn€ mÝštivire chliďen
ofic.r pana Mushinho' ldeÚ poniM opGtěným děl€n a taté nyni niim s po2enkeh pro *stováni
jidIa m cbod mšeho budouciho dět*éno donova' chviltu si povid]ám€ o naší práci' pat si plisedá k
Íám do auta, Íiřlm aolečňě do Dc Tam na .ás jD čeká MÍ Kilonzi' N!štěsli ]€ to ten smý z nj
posledni návíěvy v l€dnu, rakž..liž o všm vi a jeň fuu rypÍáviňe. jak jme postoup'li s loabken á s
naši púc' Do toho se přidi pfu Mushin. pinlouvá s' jak moc jc naše organi&E v léto oblasti
polřebná a íejně lak pozmek pro pěsto!áiijidla " ku*uřice' lmle. bmnrbory ajine &l.niny Nynijd
musime počkat. a, 9 svolá Íadá. tal j.ko u poÉňku v DoldÓl KaŽdopidně všicbni byli po lélo
schů6e ndšeí' včeEjě smoEtého slďosly provinci€

Polé ja niňne 2 osntnjm třemi dětfii. které nine v Éto obla(i. Jedna z nich r a'ná 2 našeho
poslefuiho vid€a _ Elnhůa Kaifu' jeja natta Je HIv po'tiÝni' žiji v rozpadlém ímovén doÍku
u plá@ného z blála a klacků P řed pul rot€n by l. El isbib. r nč úplnč vyplašená, al€ nyni by I. pIní
úsněvů a jistÍy v ďí.h' Po návštčvě zbylý.n d&i již ňlline Dři ápadu slunce

z!ět do rcsÍu Jdene opět bzy spál' ]e likož nás ňečelá nic jiíého' než opěl nfuďný den ] )

|]' ll' 2ll]lll:t. Ílť|r \']lluLi'|'|!|'I
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BŽy iáno msitr vyaednolt plcd c.slou do DoIdol p@ enielta Pat ý laké doú uví s
minislryni pou Í'kového fondu m shůZq kr€ní bud€ piimo m mistě, kde bude st]ál náš noť dělský

Do Doldol pnjDdÍfu koleb 1 l ' hodúy a ačifuji se dí věci. M kteé Íem čekal lak dlouho o@d.ti
!ryndavaji nivelačíi ďislrcj, pámo a zčiú 9 ryněřoval

Do tono ďijiŽi fima od níš€no pre.jeI!Íanta' ý kt€rcu ]sem donluvil zhotov.ni zikl'.Liho kamne. v
této oblasli !ůbec nic n€nl' vš€chno s ňusí dovážet' Takže plu€li s talyíry vody' ce@ntem' pískeÚr
ákLdlriB kamelem ve tvm AEiky 4 lidmi na pn'ci \a]mčloláni poamku v€lkého l l tl(ů x 40ó3m
týalo do 16 li hodi.' ale slejně ho neraÚělili elý' Dokiali ale určn pobh\ dv. átladni body' e
k€rych ý dalo určn' t& bude stíl náš domv Poté * pBlila do pni.e stavebnl fma' výÁn]r
kánFtry' ilpo.ský ce@nt a 6t lnl Mteriál Drc Doloženl ákládniho tamn€

Me'tím nán mistni sbrosta l1řidil podári do n]$íl Maýjské rodiny vč€lně přespání Ý jejich úaén

Kvfli naši ndvštěvě udělali mislni eYt a abili B ňďl počest lÓa' Um€ni ko4 bylo lbdÍě ďsné a
lekteď žaIudet by asi neseí pohled m tenlo obřad Nejpee je polleba koa udÚn. aby s mÉnna
krev Po 5 ri minutách dušeni s ji pod'ízle hÍdlo, úpěrěrá k€v vyteč€ do přip..venéno b@e Ma$
se peče E obni a kÍs vypije na Dočesr íávšlě\"ý.

Nq rIáďi jsm lo a v noÓntcb hodinách ý vr&ide do ji.é Msajské rodiny' tde m nás čeM
ubylovánl' N9ipNe ale bylo apÓťebi as1svit ve něslě a mbi61 1ň nlstni vojáky K€ňské atn'dy po
ochŘnu &dli do aula spoIu s rychlopalnými óĎúěúi c3 fuské výoby a něl js qjet Ptán ý,
pfuč je alotřebI nalá midd do au{a Bylo mi oDlímeno, že apNé kvůli plepMeni od nislnícb
gmeů' jelikož by mohli dostal hlá3tu. n pojedeme dnto sÍÉÍ€n a laté kvůli slo.ůn. v télo obletl jé
opťavdu hodně slonů. občasj€ úožíé je i viděl ro n{něýi Dolcol Ples .áš nový poremt pď
proctlireji každou n6' t kŽ€ bude potřcba do slavby aiadit slhečni elel1úmu . poíavn ebktÍicté
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ve 2] hodin qlážime směÍ upo]ei' kde máme sBil Jedu ceíou hodně opalmě, ielúož afr'cká pinoda
plávě vslúvi' voláci fuli slábLi okénka a pNiy na spoušti s'cej*múa'il ve sv&ě hodně.ol€
dmclaj9m nčI stíhnuý adck t] lažle diry,lteÉjsu cestou mDoldolněkdy až nct hluboké
piůržďuji a oai nán vyťeŠténé do ýmn Čekám. co 9 bude djl Naštčíijeí,Jen )velkýslonu
cesly, kterého]sm ob]€lia doraziij .to Masa]s*é vesničky Malý a úzký MasaFký doncčcl Maňata by
problam ncbyl' al. uvnitř iáň rolněhli ohei! aby nán nebyla v noci zima a noc nekousali konáii s
mauní' Ten dusiÚ kout hned vedle sFanl sc fakl nedal P o hodině ! ětráni ]sme se uloŽili a šli sÉl
NčJaká vo.la nebo áchod1Ne' lady opravdu ne Těším se. až nětdo z !ás pojede se fríou a zžle si to

DobÓJ'\e lcnloder iene neloFČ'' \ noc''hiJe laen 5uoŤulzd"le1e la' lU melfuod llup\
''oni\vablnj'lou'dlmc.lemÉle..d1ěolbÚ\c1LoruU.nofoJ'nJ'dnl\e\rdlele]ol
len Masajský živol nedávám J Asi nejvice Živol Maýjů vysllhuje kniha Bllá Masa]ka a vřele váĎjl

r-1. l. :01!r Dotrto. \., 1 rt,l

vstáváme v 3 hodm ráno, pokous i od konirú a š!ábů. vycházine z domďku v lom nás zhládne
Masajka a se slovt sova ( někde taré sopa ) _ což ]e Ahoj, Dám přineE lalor s leplou vodou na ufui'
l.k přeci locha kultury Po!é nán mishi řny azpivaji tadični piýň na počest mši návšlěvy a my

Dopol.dne ýinncmc 4 Masa']ski holÓiúky, kleré máte adoplované chybiješlě ltl'
pr'zdn'ny, ú' přes foishi M6aje * nám ]c ncFd!ři na]jt snažill ]sme J€ i hledal
magiském l.hu s domácimi dřaty, lrde se scháá úplně všichni z okolnich vesnlc.
slibjla' že ú sen přjjede a týden, Pied]á jim dárK}q od vás a úělá lotografie spolu

To uj a.la Ú\J id' m I1tL d m) !}r',Tc\nel no/Pňek .enou po l"\ 1.
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slejnýn měrenjáko Íy vel*olepou oslavu navštivi spousta vlivnýcn udí' novináti' iidiq televie'
st rosto!é' pBlnfi Ki!É' mis1ni nda měsla' Magjové a Mágjky' fÚíi' učneÉ'' 

' 
proýě plno lidi.

k1eři se m oleÝl€ni Štaýby dětského domova pňjeli nebo přišli podivat Kám. jsme DhaliIi do
Magjsté su}ně á Wodni slovo p.ťilo čleiovi fudy fiěsL' Poté pňšel ňa řadu tane a ď! mlstílch
Magjů naíých Múini To jsou tlÚi ve věta do l8 ti let' l\1eři naji ješlě pi€d ýbou obiizku penisu a
zbni N&' K nin se pot plldali nistni Masajsté ž.ňy' Ýystoupeni bylo nádhemé samozlejmě' že
Ýyt]'hli k tÍci i mě a Mafunlu Po úvodnim zpěvu M!Šajů ďišli na ladu Pmslory od lidi. t1eři k lotru
chlěli něco řict' Pnni slovo pa!řilo nhhl Ieninisl@, hení búni pniva ž€n Magjů, po té mishi
.e\eÍenďd'lfnašpÍá\nitDtxled'Učnelmnh'ilol\'sE'o{aDoldoi_\ouča.ni,'\lUFeNo.
p6t Ú piúla na indu Heuen ŘMl ]Ým sl' k mě aý pred9lat l' 

' 
le doulill ]sen' '! 

. no]i !ngl'( l 
'nouně nenecná Í uvit omyl Tak lak e mzkl€paný j*n byl iaposkdy snad Při matuilé ]€nže tenhit

jsn malúĎval z ruštiny' opět nehipu' lde se to v€ mnč !2lo' al. ]knit ni po ďďožlni mých íov
do Magjštiny deslal disEri Msajové a z íÉ anE]úy byh cnlt poho.L á odbodlfuosl tulo stavbu
doláitfuut do tonce Pal přiŠlÁ m řadu la výzam{ ud]iI$l a lo, sláú.uti opony z kamne UčN|nili
9 ji slarosú, Dr Ki8tt' BelleÍ a ]á ovee a potles* ode všecb ně hřálo u ýdce Úi nevite jak
Novináři mÓtali spouště jak zběsili a společné i gmoslal.é Iolognfie u álladniho karcn. nobBli

Těk' nyní už opél ph ápúdu sluňce ryÍážime 4& do Ná'ukl vrhnou| se m tancel|iřske pÍáce a tinlo
9 moje spnová ní!štěva bliži t€ konci Důležiléj€šlěje. žej*m se srál p'€sidenlm o.Éani2ace
oMDc, aby lid]' z Č@h' heři budou chti1 v budoucnu poMi se slavboÚ. neÍÉli stÍeh, že peílz.
skonči nenám kde' Hellen se stala noji ástupkyni a cyruse jsre piidali 2 svého člena jalo
s@iólniho pa@nita \,še stv@no kuiálýn raádcm níínino nďále'

zírč.cn bych chlě| řIci b tll jllo ninul€ s n{š md.čIí fond oNE MoRf, DÁY FoR
CEILDREN poíuíul op&o ú.oho crupinků výřa. od l€dí. ruku 2010, jižmíne o lr
tdoptowlých děri úce' t€dy c€lkem ó4 děri' treré m roD btlt opnqlu ap.l.ě r nyli jM! plía
fuD&ů . vidiíy ívé lLdÚé budoucDďri. z9 ro v{o rd.n oprrydu děkuji. v l€dtr! jln€ o6cii|Íě
ažód.li o poDmek prc sr'vbu Mšeho íoÍ{ho d&ského doíon. n}Tí užntrne po|or.n álhdnÍ
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kln.i &oe r'|týniléí po'ót! 3 vodoo o bdot ,l4 128 D2' l(re.ý uM u mjvě6i kop4 l z
Bcholk!, td. b!d. sidl í.vb. ie údě. dlleÚ AlÍit plú diŇ*é přííody. PřBÚluli jsDe
t'Í..lař do přlE[Í, kt Íó j. Ýě6i 

' 
n't swu rMpci kile !i u ďolk! úůltu trít děti 3 n..čL'ni'

[t Íé iÉn od v.3 do xeni doÝvl Klnc€l!ř j*n jř plra dorab$'|l . oMDc jlž púsbí jtko
plnohodnobl rrg.úiáe op& * l ory.Ii*i přiddo Pho mvýcn Idí kr.ří [ . dětúi chtějí
ponah.t _ doL.oři účetlí Millíí př.coúic. 

' 
učitelé.

co řici p4l.díi 1áo!? DÍty v{D Í{.b ! poDoc tonuto úd.čÍIÍu íondu, .t' ú j..|tka'oliv !
dfty' b icre člírek doč€di ebo vid@ 3bladu .ž ko' do ubého konco

Díl(y váš Jirk' Pergl

PodatoÝaÍl !.lřIl Pbje&tu ]i&9\9!!i& 'ji!o! .ekLúÓu, M.rliúoÝi Ž d.r l0o 00o
rnmuro n'd.č.íD! foIdu.

Lrt rý ííú Poňíh{ rc írtt'o! děrlkeho dÓúoÉ .
Kč' Íten hod'íT lidú' rt ří j.krok pomóh.ií
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N'psrli o nós :

B€rounský region zpnívy uvďejnil v lednu 2010 Íeportáž JiÍts P€Ígla o čiÍnosti
NF

K€ňské novňy 23.2' W€řejnily člán€k Íovinář€ z Daily n€ws K€nya o práci NF
oMDc v K€ni a plánech postavn dáský domov v hodnotě l l milionú keňských
ši]inků

Raďo Č€slcý rozhl6 2.3'2010 Íeportriž s r€daktoÍkou Lucii Z€manovou o pníci a
pomoci keňským dětem

9'3'2010 B€Íounský deník napsal Í€poÍtáŽ o aktivitách NT oMDC v Afrioe a
iífoínacq jak mohou lidé ponoci

h odvysIlala v pofudu sama doma o prá.i a činnosti NF oMDc v Aftic€'
v pďadu hovořil zakjadatel fondu JiÍka Perg|

12'8'20l0 BeÍounská s€dmičká - ÍepoÍtáŽ o pomoci chudým dětem v Aftic€

ló'9.2010 B€Íounská sedÍnička piše o dětskén utípeni v Keni ajak pomáhí NT
OMDC

5' 1 1.2010 Nďionď clunEy n€ws v Keni informuje čt€nář€ o pn{ci NF oMDc
v oblasti Doldol

15'l2.20l0ČT l pďad Doh'ré rfuo povidhl s JirkouP€r8lem o pnáci NF
oMDc v Kéní
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YL Zpráva revizora nadačnÍho fondu

Dne 15.ó'20l1 jsem Fovedl kontrolu finančního účetnictví NF
oMDC. Předmětem kontÍoly byly skutečnosti, zachyc€né v účetní
uávěřc€ s€stavené ke díi 3 1 .12.2010 za období od l .l .20I 0 do
3t -10.2010.

Při této kontrol€ nebylo zjištěno porušeni ásad účetních předpisů.
Předložená úěetní dokumentaceje průkazi'i úěetní postupy jsou v
souladu se zákonem o účetnictví č.563/4l l99l sb. as 25 zá.kona č.
227ll 997 sb. o nadačních fond€.h.
PÍoatředlry nadačnibo fondu ajejich použití jsou pdkaaně evidovány.
s prostředky nadačniho fondu bylo nakládáno v souladu se statutem
nadačního fondu.

V ReÍouně dne 15.6.20l l

Evžen švásta
.eúzÍ'r NF oMDc

,.Ý f-



VII. Zrívěr výročnÍ zpráry

Tato druhá výročni zpÍáva popisuje náŠ dalŠi posun v oblasli charity'
v tomto Íoc€ byl zajištěn chod NF oMDc v České r€publice a kanceláře
v Keni' vťízena všechna povolení v K€ni, zavedeno řlidné účetnictví
v kance]ďiv Keni včetlě iryhotov€ni !ýroční zprávy. Zřízeny batlkomí
účty, na kteréjsou z ČR převáděfly penize pro potřeby dě1í
DodrŽujeme náši filosofii průhledně ukazovat lideÍ\ Že nďe práce má
smysl a vlož€né penize od dárcůjdou přÍno dělem a nikmjina'n'
Pmvidelně ] x za půl roku přÍno z Keni úaz ujem€ prostřednictvim stránek
u$s o\4Dl' (',/ |ď le détem poÍnábano a jat déti ry,llajl pomo(l'
Takže lidi, kteři pomáhaji přímo na videu nebo fofu Ýidí svoji poÍnoc a
nemusi míl obgvy. kam vlastně jejich penize přišly' Vidi děti, t1ere
díkyjejich pomocj začali žíl - učit se' obléci se, vlcejiďa a piti' větši
hygi€na a i děti, kler€ sijiŽ dokážou hrát a smát se'
JiŽ na počátku Nadačni foDd deklaÍovď, že nechc€ a nebude \Tnakládat
fi'anč.i prosředky na reŽii nadačniho íondu, tedy i na mzdy spolupracowílů

ZvláštÍ poděkováni paři těm' kteři pracuji pro NF bez nííoku na Ínzdu nebo

íjÍmy - IQuest s'r'o' Vš€nory spraluj€ zdaÍma www stÍánky oMDc'
doplňuje nové repofuaq diírce a pod' - moc děkujeme

_ Bright fmanc€ PÍaha 9 p' Poch a p' Pankatzová - účeftl fmq
Ia€rá vede účetnicrvi až do ročni uzávěÍky a dďového přiznáni
opět moc děkujem€

Jednoll;vci Da8mar Perglové a Janě ouřednikové za administrgliw NT
a pwotnl úč€t ictvj
Jarmile Haťlikové uč'!e]ce ZŠ Chvďetická ul' t'Íaha 9 za pořáď'nl
š}olnich akclsméfuilclch k nomocidéleÍn t Keni
JaÍl Š!épan 7aorganiacnl pomoc pll cestach do Kenl

v Afric€ spolupracujeme iaké s dobrovolnými pracouiky, L1ďijsou
uvedeni v přilozejako africb tean

všichni pÍacovati pÍo nadační fond bez námku na odněnu Děkuj€m€!!
Bez dobrovolnó pomoci bycbom to nezvlódli!!

v BďoÚě dne 30 4 20] l

za správní radu
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N'dačni fond _ oNE MoRf, DAY FoR cHILDREN íKeňá. K€nv!)

Ti @ jni pÓmtÍ _ fúíy l spol.čEli

Inóme pm r{dbÍy' ld.ří bíd ponÁÍt:
Pokod b!d.L pďř.bď.t pb dliďÁ přtdíÍí L d!Í 

' 
př|jmu ! r 2010 poÍrď o peMblí difu

Nl oMDc' pďhi..róJ pollrdrtk Ú rít fuil omdc@ondc'.z . Noďl. 2d. mje jDéro' pďtovíl .dÉu
Potvlal ván 

'lkEe 
p.čao{'

Podólov{ i fiřn'ó IoUtsT 6'io. - 1jn'l'! (!ch!'{Íinťll obn^\lou sleroJ
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N.dačíi fond - oNE MoR[ DAY FoR cHILDREN íKeň'. Kenvg'l

Ti d jŽ pónotll _ j.dlolUwi

l.fodÉ pre vš*\' LLlí lam pomahab:
Polod budel. polř.bď.l prc d.ňoú přibÁtrl lí drtri z příjÚr Ž i 

'010 
polrdl o Dďk'lÍlií d.n
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PRo.IEKT nadačního fondu
ONR MORE DAY FOR CHILDREN PROROK 2011

Projek1poÍnoci dětem v Keni v .oce 20l t Mvazuje na prcj€k'y rol! 2009 a
2010.

Projekt pomoci dět€m v roc€ 20l l prozatim lkoúči dalši adopci děti' slav 91
adoptovaných dě|i prozallm lze silami NF zvládnoul' DďŠI adopce bude
v prcjektech na dalši roky, kdy bud€ úončena stavba dětského domova'

Projek1 pomoci dětem s€ soustř€di zejména na ]

1 ' slavbu dětského domova pro ó4 děli a více. Zajislit vš€chny plány od
aÍchitektaaproJektovoudokm€ntaci. Zaplatit, !Ťidilstavební povolení'
Projďnat s mistni v]ádou da1ší dar pozeÍtku pÍo nožnost pěstovat zd€ obilniny'
zeleninu aj' aby mobl být domov soběstačný. Zahájil slavby příjezdových ceý a
samotného domova' v}Ťidil veškeřé dokumenty' potrzujici dáÍovaci smlouvy
na pozemky, na kerých s€ bud€ stavět'

2' Pokračoval ve rllmční a materiálni pomoci adoptovmým dětem

3. Pokačovat ve finančnl a Ínal€rúlni podpoŤe děÍ a lidl HÍv pozitiwich
v nemoonici na okraj i Nairobi lékďMUDrMaÍin Miyawa

4 v české republic€ požádat ministeÍstvo záÍaniči, středočeslď kaisLý uřad'
asociaci nadačnich fondů o povoleni sbirek na zajištěni peněz pro Úslavbu

5' Zřidit u č€ské spďilelny a's' samoslatný Účet NF oMDC, kam budou fmančni
daÍy na stavbu domova posilány

6' Pořádal př€d!ášky' n]uné chaÍilatiwi akce' sbi.ky, medializac€ NF oMDc
s cll€m ziskat finančni proslředky pÍo stavbu dětského doÍnova

7' Dohlížet na poúiváni daÍovaných peněz v Keni a to prostřednictvím účtu u
keňské banky a úč€tnjctvi pobočky NF v Nan]uki ták' aby byly řádně
inveýoÝány a aby n€dNhlázelo k neprůhledné manipulaci

8' Zakjadatel NF a předseda správni Íady Jiři PeÍgl pň cestách do Keni zájisd
fotodokumentaci své cesty talq aby bylo pnjkazné' Že dáry od občanů české
republiky byly v]uŽity dle statutu nadačního foÍdu. FotodokuÍne ace a video



Íeportáž€ budou součástt ÚÍoční zpÍávy nadačnjho fondu a budou zvďejÍÉny
na intem€tu a na weboÚch sffinkách NT oMDc

9. Přijmoú €ticLý kodei - €tický pÍincip nadačni čilnosti, stát se čl€nem
asociece nadačnlch fondu a být člen€m FóÍa dáÍců'

v BemÚě ilne 30'4-201l

Jiň P€Ígl
€da sprámí rady

Dagnm P€Íglová
členke správíi Íady

,

Yf//"4- l'q'-
Jela ouředniková

/ čl€nka správnl rady

l.lidt*/rýan'
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nádáěňího f..d! 2 aádáěního .eistřitu, vé.iénéhÓ
xó.tgký! 5ou.rée ý P!l'.

oddil N, v1Ó'ta ?a3

12 'ě€!fia 2009

N;:eť; ollE I{oRE DlY roR CBIIJoBEN, íadáěÁi fo!.l

B..oun - tG.to, t( Dědu 1705, Psč 256 01

čjsiÓj 269 0o 30a

.té] 'jdáč.i|. f.n.]uj

' PodPo!! dětl do ..d&!á.ti rét věr! á j.jich !odiě't!'
Pěltounón á do.Parýe nacházét .féLtífrější fony 9vé éxi.téÁéé B
wl.ch obla.té.h 

'iwot.!.'neďánt fylických o.ob 3 tlkwj! ltlPDčn Po'!a!í,WžóuJiclú zd!.Ýý, 3ňFluprný život
- Postylováni fin.nění a ÝacDó Poeci fyziclýn ó.obis n. PodPolujojr.ň v..lélávíní á Ýýrifu ! n..há'.ní .xékt1w!ějÁí fony

vi.ch ob1á.!éch j.k duá*ních,

- pólkytďání fin.nčlich Plo.třédl(ó déte w 5ouvi.1oEťi

olqei'ÓwÁní' PodrÓ.á a Poiídiní wdaláwáciéh ..úíaiřú, ku!'ú

PodPo!. tar.ífuwáný.h j.dtnéů w obralt.ch du.louích, Ýědy,
wzděráváDí, $roÝchový a gpÓltu

PříP!.Ýa' !é.liz.c. ěi Podil na 'éalizÁ.i a PodPola !Ýchomě
Ýudě]íYl.ích Plol.lrtů, vz!.hujl.rch sé t ýýĚ. uw.d..ý! úě€h'a

Př.d.éd. gP!ámí !!dy: JiŤí Pérql, !.ě. 730r23/o61a
k!EÓ' x D.du l?o5, PsČ 2ó5 01

dén wznitu 
'!nkc.: 

r'ri.bP.du 2o1o
dén v'íik! ě].€Btví vé sP!ávní !ada: t'li.!ÓPadu 2or0

č].^ .Práni !á.rý: D.gD! P€!91ová, !'ě' a5613o/o29
- ué.to, U Žldoý.léhó hibitowá 3'7a, Psč 266 o1

d.n wzníku l!nkc.: 12'ě.ma 2009

čr6n .Pláwí lády: Jana ouřédn1*oÝá, t.ě. 436125/103
1.!2o, Psč 266 01

d.! Ýrniku ěl.Ntví w€ 3p!ámi !ádě: 1.ristopldu 2010

J'óno ladaěííno fondu j.dlaJí návénék vé wa.ch wác.ch ýždy dva
ěl.nowó .P.ávDí Éády sPoreč.ě.

ŠÝá.t.' !'ě' 62o625/2o63
P!*a 1ol llolní !{ěcholuPy, Bólon.}á 303, Psč 1o9 00

Ú3á]e.iataék.:
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d.. u'ix! fqnLcé: 12'č.Mu 2009

Jiří p.!gl' Ť'ě. 730123/0613
Bé;E' B.tú _ lě'to. i Dadú 1'o5, Psč 266 01

výše néjeťkoyého yk]ádÚj 50 oo0,_ xě

sP!áEó.t tóboto vjPl.u .. Potv!'uj.
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*rú!!.áýrffin é mel' do oďobt l3hná 3 adá1H
...2hú s dodomě $duie 6 cá!h.m
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Přílob. k úč.tDí závěrc€ podleryhlášky č.5042002 sb.
oNE MoRE DAY FoR CHILDREN' ítdáčni foíd zr rok2010

lnfom.ce o účemi jednotc€

Nlzďl oNE MoRE DAY loR CHILDREN' nadačíl foÍd
sid|o. K rxdu 1?o5. BfuÚ' PsČ 266 01

tČ| 289oo3o8

n.gi3t.ovóm: v na.I!čnin Éjsl}itu vedeném Městským slden ! P@q sp' 2n N 743

D'ium zóDu!: 12' 0ó' 2009

' podPoB d&i do ýdmnÁcli let větu a j.jich rodičún' pěíouíůn a dospělým mct!áZl
€fetlinějši fomy své exislmce ve vš*h obl61ech života
_ ýaÚov]óni ryzických osÓb s lákoÚm stupnčn poaá.i, možňujicin ŽdÉÝý' smysluPliý

_ postýováni fifučíl a věcft ponoci ryzickým osobáh na pdpofujejich vzdětáváíi a

výžiw a nrchá,Mi efekbhqši iomy exisrence v€ všect oblaslechjlk duševnich' 1'l i

. poqk}4oúni nnantnlch píoíledlt detm \ "oL!nlosli s mmeeŇi
' olgan'avini' podpoŘ a poládáÓl vzdělávacich semiDiň' kuuů a synposii
' podpoÍá talenloÉĎýcb jedinců v oblasGch duchonicl'. vědy, vzděláváni. tělovýchovy 4

_ piiprava' Éaliee či pÓdil M @liei a podpoB Úchowě vzděláwcich pfujet1ů,

váanujicich ý k výšé UvedeÓýn účelún a cilům

př€d*d' . přív. í r.dy l JiíP.Bl'Í'č 730123/0ó18
Beoun' Beroun'Město' K Dědu l7o5, PsČ 26ó ol
deí vznit! funtcc: l liýopadu 20l0
d€n vznila čleísÍi ve spÍáni ndě: ] lislopadu
20l0z.p6áno 29 dÚbna 20l]

Dř.&éd' spúvnl ndy: zdené\Koz*'lč ?10624k60a
Hýsko!, Hýskov' souEžná 228. PsČ 2ó7 oó
deí Ýaitu funkce: 12 čelm 2009
de! ánik! funkce l lislopadu 2010
z.p6áno: 12 čéIfu 2009 vymaáno: 29 dubna 20l 1

ěIen.p.ív.í rdy: Da8DePďglo'á, Íč 456]30/029- 
seÁm' Ber;un ' Město. Bmislavovi l42o' PsČ 2ó6 o l



dfi Ýzniku frDtce] 12 čeMa 2009
zapsáno: l2 čema 2009 vymeáno: 29 dubna 20l ]

č|e0.!rl\.i rad}: Dáe'nd Pelt'oLJ r| 45ól]n0'o' gňul oeom Mc\b' l] /'dov.keho fub o\a 174 ps/

26601
den Ýznila funkce: 12 čeBm 2009zap9ino] 29 dubm 201 l

člen lDrir rldt| /.lerélŠléod.,lc 600'ne IJ18
)Ú.homst} cu l'omb\ aó' Dsl )Ó/22
den vmiku luík@] ]2čeMa2009
denániku funlce] l lislopadu20l0
zq6áno] l2.č€Ma 2009 vymaáno 29dubM20ll

č len s prnví i r.dy: Jam oLdediiková' r č' 43ó I 26n 01
Beroun. BrÚislavova 1420. PsČ 266ol
den vniku členslvi ve spnivňi Íadě I listopMu
20lozapsíno 29'dubna 20l 1

Jmélen nad.éíiho fondu lednaji úveí€k !e všech !ěc&h vždy dv. členo!é spóvni ndy

zaPsÁno: 12čefrm2009

Fv'Pn Š!Ácb rč ó20ó2510ó:]
PÚha l o. Hofui Měcbolup'v' Boloňská 3o]' PsČ lo9 oo

denvÚikufrDkce: 12' čenn. 2009 zapsáno ] l 2 čeNía 2009

Jlň Pelt|'Ít 7]0l2] 06l8
Befu un BercUn. Vé$. l\ DedL l'o', P5Č /rÓ 0 /ap.anu l- (eMá 2000

výl. nrjď*ového Ýkl.du: 500000''(ě
zapúno 12 ěeMa 2009 vymuáno] 29'dubm2oll
50 000,- Kč Zapsáno 29.d!bňa20l1

Úč€tííobdobi: účetnlň obdobim j€ talendářni rok

zpúsoblplik'eob€cnýcb úč.llich únd: Úóetnictvi společnoíije vedeio a účelni

á!ěrlE b'la sestale.a v suladu se ákonem č 563/199l sb o účetíicÍvl v platném aěni.
vy áškou ě 5o4/2oo2 sb. tterou se Prováději něklen! usEnoveni ákora Ó 5ó3/l99l sb

o účetnicNi' pÍo účelrri jednolky' ! k€rých bla!íim přednětem člmosti ncni podlikáni,

pokud účllji v sustaÝě podvojného úč€hi.tvi' v plahém měni Úč.tnictvi r6peku]e ob.cné

účelni ásady' přede!šib z'gdu o @eňováni najelnu hhtolickýni cenafii' zásadu ú&ováíl
le !ěcné a Óasové souvislosli. ásadu opalmostl a pledpoklad o $bopĎosti úÓ.tJu.iednotky

pokačsat ve yýcn akivlt&h'

zpfuob zpř'covítri. ucbovrvdni úč€tních z{znanů: Účeňicrvi áÍot 20l0.ie zplMváno
v účetnlm snMrc Pohoda

odchyllT od použitýct netod: Nejsou'



výzí.nné udaloí!. }t É nsttly nezi rod'hovýí dneD ' 
díém s*laveíi účoríi

zpútob o(ňmnni: Mdjelel'e ďnovan hFlol\lJni fmm'

způ9ob př.po&u cizí.h mě. !' Kč: {tennlm kMem ČNB' keňský Šili't (KEs) p€úým

Podilý ú. iiných ú&tnícn jedloikícn: Nejsu

Úd.j€ o €n dci Dljetkotýcn aííýcb ptpiÍlt' vyúětrirebých 
' 

p'ioriríicb dlÚhopiuů

íebo podobíých cenných p.pírů.€bo pÍÍv| Nejsou.

zóvazky v'.e ne' 5l.t po lpbtíoíi: 0

celková výš€ závlzků, kr€ré ú.j!ou obsáž.ny v ron.4: 0

Průmě.íý př€po&eÚý pďel z'Í&lí'Dců: 0

strnov€Íé odněry . íÚnkčnÍ požirty á účeríl období z ríllu íUnte:
Členové sialúúmi.h orgánů: 0

Čl.nové koÓtrlnich organú 0

Členovéji.ých orgiÓů udených stalut€m. íanowl nebojinn 'ři?'vei lislúou:0

vaiklé nebo smluvně sjednané áveky olrledné poaiků bývalých členů l&h|o orEánů: 0

írč'sli čle!ů 3r.ruúmích, konrrolni.h í€bo jiných orgá.ú účeíííjédnotky urče!ých

stituleb' lriíovlDi íebo jinou zřizov.cí lilliíou 
' 
j.jicb rodinných přfulu'níků v

osobích' 3 íinižúčé(íl j€dnotl' uavř€h a vyk'4vué úael.iobdobíob.hodní
sblouÝv n bo jiíé smluÝÍlvzláby: Nejsou

výše záloh 
' 

úvěrů pďkÍ.uqých člcnón 3rarurirlicn orgáňú: 0

zpfuob zjiltěIí ákltdu dMě z příjmú: výnosy nej$u přqjnělem deě' všcchny

souvisjlcl íáltadyjsu daňově í€@alelné. állad dsě je íu]oť'

Použité d'ňové úl€vY: Nejsou

Dllši víátnné položky' lleré íďyplýŤljí z ro^'hy . výklzu zisku ! ziráty: Nejsou
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