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výroční Zpráva
za rok 2011

V Berouně dne 1.9.2012



I

I
Ti
T

!
T

I
I
I

I

I

I

I

obsah zprávy

I. Základni údaje nadačního fondu

II. Úvodnl slovo ďizovatele nadačního fondu

I1I. Zpráva o činnosti nadačního fondu

rv. Úeetni rozvaha k 31. 12. 201l

V. Yýkaz zisku a zuáý - daňové přiznání

l,l7. Zpráva reizora nadďního fondu

wI. Závěr ýročni zprávy

Přílohy: 1. Sezrram drírců v roce 2011
2. Přehled adoptovaných dětí
3. Plainované akce NF oMDC pro rok 2012 - proiekt
1. Yvpi' z rejsříku nadač"icn tnot' 

" -" '_
5. Dobrovolní pracovníci pobočky óMDC v Keni
6. Prezentace NF oIloc v t'stuá ěil"i'i 

" 
eř" r*i7. Příloha k účetní ávěrce poďe 

"yiiás6, 
t šb+7zooz sl

-



I. ZákladnÍ údaie nadačnÍho fondu oNE MORE DAY FoR CHII.DREN

Název

sídlo

IČ

Vznik

Zřvovatel

Revizor

ONE MORE DAY FOR CHILDREN

26601 Beroun, KDědu 1705

28900308

12. června 2009

Pergl Jiří' K Dědu 1705, Beroun

Nadační fond jc právnickou osobou v nadačním rejstřftu, vedeném měsÚským
soudem v Praze odd. N. vloŽka743

bankovní účeú : Česká spořitelna 403424369 !0800 zřizený 7.4.2009

Správnírada : předseda : JiffPergl,KDědu 1705,Beroun
místopředseda : Dagmar Perglová, U židovského hřbitova 374

Beroun
člen správnÍ rady : Jana Ouředníková, Branislavova 142a

Beroun

: Evžen Švásta Boloňská 303 Praha 10 llorní Měcholupy

U9el podpora dětí do sedmnácti let věku a jejich rodičů,
pěstounům a dospělým nacházeÚ efektivnější formy své óxistcnce ve všech oblastech
života, seznamování fyzických osob s takovým stupněm poznání,
umožňujícím zdravý, smystuplný a ptnohodnotný život, poskytování finanční a
věcné pomoci fyzickým osobám na podporu jejich vzdělánÍ a výživu a nachfuení
efektivnější formy existence ve všecb oblastech jak duševních, Lk i oblastech fyzických
poskyÍování finančních prostřcdků dětem v souvislosfi s nemocemi,
organizování, podpora a pořádání vzdělávacích seminářů, kurzů a symposií,
podpora talentovaných jedinců v oblastech duchovní vědy, vzdělání,
tě-lový_1!9vy a sportu' pffprava, realizace či podíl na realizaci a podpora výchov-
ně vzdělávacích projektů, vztahujících se k výše uvedeným účettim a cílům-
hlavním cílem je pak pomoc dětem v Africe v souladu alntencích výše uvedeného
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il. Úvodní slovo zřizovatele nadačního fondu Jirky Pergta

Nadační fond lydrivá svo.ll třeti ýroční zprávu. Tři roky činnosti pomohlo
od ziíkladu zrněnit život 99 dětem v Keniá to díky všem adoptivnim
r9aiet1p kt9|i týo děti podporují jednak finančníčrástko u liso,-Kč za měsíc
ale i dfty jejich lidskému zájmu _ pomocí dopisů., fotografií, dó;'.h 

._--'

drírku dochrízí k velkému citovému sblíŽení acti u udopli*iórr roaiÉri_
Děti se těší na dopisy a fotky od svých rodičů a kdyŽ o,íhodou dopis nedostanou
hodně je to psychicky zasahuje _ pláčí a jsou smutlré. Proto nďe i',ir'oeni- 

-.

mise se snaŽí, aby všichni rodiče dopisy poslďi a abychom t* -)arirí oei
všech adoptivních dětí. Všechny tyto děti mají zajištinu základnizivotni
potřebu _ jíďo, bydlení, postel, vzdělávlni a-ztkiadnizdravotní p'ot'tiatu

V roce 20l ljsme svoji hlavní činnost sousťedili nazahájenistavby dětského
domova-na dar'ovaném pozemku v městě Doldol. Reďizovali jsm" ís."r,"u 

_

potřebná povolení pro zahájeni stavby. Stavba dětského domova byla ,ut ií*u
Pro NF gln{Dc pracuje v Keni skupina dobrovolných pracovníků _ sociríIních
pracovníků, právnílg lékď, učitelé a dďší dobrovúní.i. P.a"i NF podň*ji-
vládní činitelé Keni, starosta města Nanyuki, regioniální i celostatni d;k ;"
televize pravidelně informují o práci našeho fondu.

V České republice NF OMDC podporuje ťrnančně mnoho dobrovolných
finančních dárců, kteří tím pomríhají těmto dětem zajistit lepší živat.
Chci touto cestou všem znovu poděkovat, všem kteri ťuranÉně pomaháte.
Bez Vrís by NF oMDC ničeho nedosďil.

Zapomoc Viím všem ze srdce děkuje Vráš Jřka Pergl
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III. ZPRÁvA o ČINNosrI NF' oMDc

Zpráva o činnosti NF OMDC zarck2)lt bude rozdělena do dvou samostamých
oddílů a zprávao čirrnosti vychénejíci z projekhr NF pro rok 2011 a

zpráva o postupu prací na stavbě dětského domova v Doldol

Zpráva o ziákladní čirurosti NF OMDC vychéni ze dvou misí v Keni a
tovlednuasrpnu.
Mise leden - únor 201l se na své nríklady účastrili Jiří Pergl, Honza Štěprírr,
Beatrice Trojanová, Silvie Mďíková.
Jako každý půlrokjezdí Jirka Pergl a další dobrovolníci do Keniza
adoptovanými dětrni. Veze od všech rodičů dárky a během mise kďdé dítě
navštíví ať v dětském domově nebo ve slamu, kde Žije.Na začátku mise ve
spolupráci s dobrovolníky OMDC v Keni a koordinátorkou Hellen nakoupí jíďo
na pul roku dopředu pro všechny děti stejně. V kanceláři v Nanyukijejíďo
25kg - tuhých potravin rozděleno do tďek pro všechny adoptované děti.
ZÍizovaÍel fondu Jiří Pergl v kanceliffi NF pravidelně provádí kontrolu práce
pracorníků kancelďe - byla provedena podrobná kontrola účetnictví -
vedení peněŽního deníku _ tj. zda jsou peníze posílané zitčfrlNF z česka
na účet v Keni - řádně dle mejlové dohody r.yužívany tj. nrákup školních
uniforem, školních pomůcek, bot, tašky do školy, stravoviíní ve školách a
dětslcých domovech, ubýovrírrí v dětshých domovech.
Jiří Pergl pořizuje o své misi podrobnou fotodokumentaci' kterou uveřejňuje
na striínkách facebook OMDC a na www.strfurkách oMDc.
V pňloze této zprávy je písemné vyjáďení paní Beatrice Trojanové a Silvie
Mďíkové, Honzy Štěprana uveřejněné na www strránkách NF, které popisuje
podrobně misi v lednu a únoru 201 1 .

Honza Stěpárn uveřejnil také svuj nejsilnější zéňttekz mise na Facebooku
OMDC. Tuto reportráž přepisujeme do nďí 'zpÍáw, protoŽe vystihuje část
činnosti NF v Keni.
Reportaž od Horzy Štepana:
Skvělá zpráva z Keni - stěhovrfurí divekz dětského domova v Meru.
Jeden z nejsilnějších zá,žitki které jsem si z lednové návštěvy Keni odvezl byla
návštěva v Meru' dětského domova' kde bydlí a chodí do školy více neŽ 700
dětí. o tom, Že fu není něco v pořádku začnete pochybovat v okamžiku, kdy
vjedete do areií'lu obehnaného osmatým drátem a ochranka s armádním
ýcvikem zaYéni zaťe římetrová wata.
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Setkaní, při kterém zpaÍnÍnti ďvek sponzorovarrých OMDC' většina pláče a
spojení ,,držet a nepustit" tu dostává noý ýmam, ve Viís vyvolává mnoho
otazníků' Všechny t;do ďvky majiza sebou snad ty nejhorší věci - zneuŽívání,
mrísilňovrání, ýzieké niísilí, některé byly prodrány vlastrrími rodiči do
manželsťví' Přesto na tomto místě nemáte zro'na pocit, že by na tom byly teď
lépe' Vězení, tojejediné slovo, co vás napadne poté' co si vyslechnete Jackline,
mďou mluvčí celé skupiny. Platí tu velmi přísná praviďa, dívky i chlapci bydlí
odděleně, všichni mají jednotné uniformy' Jiné oblečení neŽ modré kalhoty a
bílé tričko se fu nosit nesmí' Všechny děti mají vyholené hlaly, takže
terozeznáte dívku od chlapce. Kosmetika včetně pleťoqých krémů je tu
zakazéna. Poté, co zde strávíme celé odpoledne a dívkám předáme dopisy a
darky od adoptivních rodičů z programu,'adopce na dďku" nám některé dívky
drárky wacejí' abychom je schovali v kanceláři nadace. Není aŽ taktěžké
uvěřit, že si tu děti mezi sebou laadou i to malo co mají. Při nďem odjezdu
dívky pláčí a na protest se všech 15 nasoukají do 2 voztl, kterymi jsme přijeli.
Proto jsme se již na místě roáodli, že musíme dívkrám sehnat co nejdříve jiný
dětslqf domov a postavit jim noqi domov v Doldol.
Dvaměsíce po našem odjezdu jako zéurakem nďi pracovníci kancelaře OMDC
zajistili pro všech 15 dívek v dětském domově v Isiolu ubytování, stravoviiní a
školu.
Všech 15 dívek bylo ihned přestěhoviírro a dostďy zpátky své dopisy, nárarrrky a
nďndelníky, nechďy si nmůst vlasy, začaly nosit oblečení od adoptirmích rodičů
a po čase si zase uŽívají všech těch věcí, které my v Ewopě povaŽujeme za
naprostou samozřej most.
obrovshý dík natomto místě zaslouŽí D an i e l a K arl zDubaje, bez
jejíŽ finanční pomoci bychom si stěhoviírrí dovolit nemohli.

A ještě jeden příběh l masajské holčičky, kterou má NF ve své adopci _
otec Nolarie ragicky zemŤel. Byl zastřelen ve sporu o pozemek. Matka je jiŽ
velmi stará a nemohoucí. Nolarie byla znasilněna cestou ze školy, kde její
vzdáenost ze školy domu je 8 krn' Cesta vede uzemím, kde není žádná
civllízace a život ohroŽují i divoká zvtÍata, Viník byl dopaden, ale nebyl
usvědčen' A tato děvčata jsou v péči NF OMDC a mají n1,ní šťashější Život.

Mise v lednu i v sťpnu se zučastnili i někteří adoptirmí rodiče a i dďší lidé'
kteří chtěli poznat Životv Afríce. Jako přílohu teto zprávy přikláďálme
nezávislé povídání a prožitky těchto lidí uveřejněné na strrímkách WWW'OMDC
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Akce pořádarré na propagaci NF _

2.6.2011- dvouhodinoqf rozhovor s oldou Bwdou - moderátor a osobnost
losoviiní sportky - který probíhal na radiu Regina - rozhovor byl směroá
na charitu v Africe' o projektu Viktora Korčeřa, o NF OMDC a stavbě detskerro
domova" o adopci na dďku'

10.5.20l l - se stává osobností NF Michď David _ kter,ý náš NF podporuje a
potwzuje, že inadále bude NF OMDC pomiáhat.

6.8.20ll - ziárnek Loučeň - africké dobrodružství - zde jsme měli stiárrek a
prodávďi zapřispění adoptivních rodičů dětské oblečenj _a-* _wi"í
ztéto akce 15 000,-Kč dovezla 

9sobně do Keni při druhé misi Hanká Šinaltova
apenae byly použity na stavbu dětského domová.

19 .9.20ll - Jří Pergl byl pozviárr do pořadu Čt t - aobre rrírro s ČT - kde
povídal o práci NF OMDC a o charitě v Keni

Vtíjnu pořádďa kapela Barricade benefiční koncert - qftěžek byl věnován
NF a to fin.črístka 5 500,- Kč - organizovala Šilhankorrá Iuana 

'

21 .|0.20ll - předniíška o Keni na ZŠ Chvďetická ul.Praha - byla promí!í'rra
vtdeaz misí NF v Keni a život dětí v Keni. Děti předaty ananeňi d; NF ;;_
výši 9000'- Kč. Peníze ziskaly šitím tašek, kteÉpotom prodávďy na školní
akademii a ýtěžek věnovaly nďemu NF.

28.ll.2012 - do divaďa Lávka byl pozvimJiří Pergl zniímou kartářkou z TV
Banandov Anie _ jako host pořadu poúdď o Np ňudrzel 15 000,_ Kčjako výnos ze vstupenek.Celou finančni čiístku zaslala paní VorÍčíová na
konto dětského domova. Celé publikum pak zaslďo DMS na stavbu dětského
domova.
16.l'2.20|I._byl Jiří Pergl pozvémna Čr t ao pořadu Sama dom4 kde opět
povídal o NF OMDC a adoptoviítrí dětí na dálku.

N-1 n9dzim byla opět organizována aukce do které byly dany originální
''dětské hračký'vyr'obené podomácku dětem ve slamech. Tyto hřačky byly
q'měněny při srpnové misi za bračky přivezené' Aukce bylá ukoneena u '
listopadu abytaziskěna finanční částk; 7 200,_ Kč.
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NF'OMDC uspořádal již potřetí předviánoční setkiárrí všech dětí adoptovaných
česlcými rodiči tj. 99 dětí. Na předviírroční setkaní zaslďi rodiče nnaneni am
mimo své pravidelné měsíční platby. Vrínoční setkání dělráme proto, aby
děti vůbec zažilivinoce a věděli co to je. Vanoční prírty se zúčastnila i ňaše
dobrovolná pracovnice - koordinátorka Hanka Šinagtova a to na vlasfirí
náklady.

Vyhodnocení plnění projektu nadačního fondu pro rok 201l -

Projekt NF byl ve všech bodech splněn.
Pouze bod pokračovat ve finanční a materiiílní podpoře dětí a lidí HIV
pozitivních v nemocnici na okraji Nairobi _ tento projekt byl utlumen z důvodů
odchodu MUDr Martina Miyawy do nemocnice v jiné oblasti Keni.
Při lednové misi jsme MUDr Martinovi předali velké množství léku od
sponzorů a 5 450,- Kčjako dar od české humanitární organizace Protezione.

Nedílnousoučástí této zprávy o činnosti je 5 osobních zéžikttlyhotovených
písemně, které popisují nezávisle činnost NF.
Další nedílnou součrístí výroční zptálry je podrobná report áž z mise leden-únor.
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Zpráva o postupu prací na stavbě dětského domova v Doldol.

V lednové misi bylo zajištěno stavební povolení pro niíš děts(ý domov v
Doldol a stavba byla zahájena. Pozemek byl oficielně darovrárr keňslcými uřady
NF OMDC ve městě Doldol.
Byla sepsána dohoda o koupi domu na tomto pozemku. Dohodu sepsď právník
OMDC Dr. Kigert a byly vyplaceny penae bývďým majitelům ve ýši
295 tis. Kč. Po návštěvách spousty uřadů, opafrovríní všech povolení, razítek
potřebných kzahájent stavby mohla býtzďtájenapráce. Do Doldol byl z 500 krn
vzdáleného místa dopraven buldozer, ktený provedl tererrní práce - úprava svahu
a nová příjezdová cesta na pozemek v délce lkm. Celkem za 160 000'- Kč.
Finančně se podílel iHonzaŠteprln a část nákladů i on platil ze svého.
Také jsme zakoupili 7 velbloudic, které v budoucnosti budou dávat dětem
mléko. Prozatím se niím o ně stará l masaj.
12.5.2011' požádalNF OMDC v ČR o zapoieniNF do DMS služeb
prosťednictvím Fóra drírců, Štepansta ó1 Praha l.
Naši Žádost o povolení charitatir'rrí činnosti v Keni lyřídilo Ministerstvo
zalrmíčí kladně. NF OMDC požádal SKNV Praha 5 o povolení konrí'rrí
veřejných sbírek a vyžití služby DMS k ziskini finanční podpory pro stavbu
dětského domova ve městě Doldol oblast Laikipia stát Keňa Afrika.
Zahájeni veřejné sbírky bylo povoleno od l.5.201 1 do 7 .2.2014'
Veřejná sbírka má svá pravidla podle celostatrrí vyhlrášky. Proto jsme museli u
čs. spořitelny otevřít ještě jeden účet, na kteý jsou zasilriny finarrční dary určené
přímo na stavbu a provoz dětského domova.
SluŽba DMS byla zapojena od října aza 22.lI -bylazaslémana niíš účet
fin' črástka 5022,-Kča 23.l2.20ll Kč2 484,_zaDMS.
NF OMDC děkuje :

parru Milanovi Crhovi, kteý daroval 8 300,- Kč
paní Simkové Evě l 000,- Kč
pan Tomasz Janos 2 000,- Kč
pani Hana Šinaglova l 000,_ Kč
parrí Milena Konačná l 000,- Kč
pan Suchánek Roman+Vladka 3 500,- Kč
paníAlenaNovotná+Vladta+Aja l 800. Kč
paní Činčurová Darina 4 000,- Kč
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I paní IvaÍla Špačková darovďa 1 000,- Kč
= puní Renata Walek 6 ll3,- Kč
t s.r.o. Mimofilm 15 000,- Kč
l pmrí DoleŽďová Jitka 1 000,- Kč

pan Horecky Jiří 1 000'- Kč
I p*i I-.ntu'Čnančarová 3 000,- Kč
' f,rrma Dorada Atlantic ing. Tďafous 40 000,- Kč
t Íirma Block dogs 20 000,- Kč
l box klub Asfďt KD 6 000,- Kč

T

l nedílnou součastí této zprály jsou 2 reportáž'ez mise v lednu 20l l
a písemné reportáže lidí, kteří pomráhají NF a zúčasbríli se mise v Keni

l parra Honzy Štcpana, paní Beatrice Trojanová, paní Silvie, paní Hana

= Šinagtov4 paní Dagmar Perglová aÍeportÍý' o charitativrrí akce na ziimku

l 
Loučeň

l

-6-
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i ro'6 - oun iraonn DAYFoR CHILDREN (Keřra' Kenya) http ://www.omdc-cz/nadacni-fonďreportaze-2009--20 l 1/kerryalede..'

. DMS - pomozte nám jednou smskou

. Vaše dopisy

. Jiné nadační fondy pro Afriku

. Diskuzni fórum
o Kontakt

Nadační fond _ oNE MORE DAY

Reportáž1l2

Právě se nachiízite: Úvod > Nadaění fond > RepQrliáže a videa z Keni > Psané reportliĚe s fotografiemi
> Kenva leden 201 t > Reportáž ll2

Pokusím se viím zprostředkovat, jat vypadá charitativní cesta oMDC z pohledu lidí' kteří v Keni
nikdy předtím nebyli. v sestavě Honza, Beatric a Silvie jsme využili nabídky zuěastnit se s Jirkou
Pergler; zakladatelem ohÁDC, pobytu v ob1astech, kde nadační fond působí a na vlastní kůá tak
pomat, jak to vlastně všechno probíhá. Hned v úvodu musím uvést, že všichni ětyři si veškeré náklady
spojené s touto cestou jako je letenka, ubytování, jídlo, pronájem auta' nafta a další útratu platíme
qýhradně z vlastnich peněz. Pokud jste viděli starši videa, tak nrríte přesně tolik informací, kolik máme
my v úvodu cesty. Jen pro úp-lnost a lepší předstalu - pokud kdekoliv v textu zrrriňuji pe n:u:e a částL<y,
uvádím rovnou přepočet na České koruny.
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ťond - oNE MORE DAYFOR CHIIDREN (Keňa" Kenya) http ://www.omdc'cz/nadacni -fonďreportaze-2009---20 l 1/kenya_lede.'

Napsal Honza Stěpán

Pokusím se vám zprostředkovat, jak vypadá charitativní cesta oMDC z pohledu lidí, kteří v Keni
nikdy předtím nebyli. V sestavě Honza'Beadc a Silvie jsme vy'rřili nabídky zuěastnit se s Jřkou
Perglerq zakladatelem oMDC, pobytu v oblastech, kde nadační fond působí a na vlastní kť]ži tak
pozrrat, jak to vlastně všechno probíhá. IIned v úvodu musím uvést, že všichni ětyři si veškeré niáklady
spojené s touto cestoujakoje letenka, ubytování, jídlo, pronájem auta, nafta a da7ší útratu platíme
výhradně z vlastních peněz. Pokud jste viděli starši videa' tak rnríte přesně tolik informací, kolik máme
my v úvodu cesty. Jen pro riplnost a lepší představu - pokud kdekoliv v textu zrrriňuji peníze a ěástky,
uvádim rovnou přepoča na České koruny.

17 .I . odlet je naplárrov aný na 17 . ledna 20 l 1 1 1 . 1 5 a sctuízíme se na letišti dvě hodiny před odletem.
Dohoďi jsme se'žsna své osobni věci pouájeme ýhradě přiručnl' zavazadlo, tak aby se do ve\Ích
kufrů vešly především dárk]' od adoptivnich rodičů z Čech, plyšáci, sladkosti, léky a dale spousta
předmětů potřebných pro provoz kancelráře, dokumenty apod. S obchodním ředitelem Turkish ařlines,
se kteqými letíme' se podařilo lyřídit ýjimku a máme tak povoleno celkem 140kg nákladu v
zavazadlech. Bohužel se po zab alertt zavazzdel do folií dozvídráme na přepiížce, že neusmlouvatelný
limit EUje pouze 32kg v každém kufru a tak nás ještě na letišti čeká vybalení tře ch lěžších zavazadel,
přeskládávání do nově koupené tašky a opětovné foliováLní. To už zbývá do oďetu jen něco lehce přes
hodinu, když ten nejzkušenější cestovat€l z nás zjistí, že nemá cestovní pas, aby následně zalarmoval
půlku Berourra a pár minut na to nďel pas u sebe. Let stílráLrne jen tak tak. o tň hodiny později
přesedáme na další let v tureckém Istanbulu a po půlnoci příétáme do Nairobi, hlavního města Keni.
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Díky pře&yplněným formulářům si ušetříme několikahodinovou frontu na víza a o pár metru dál
lyzvedáme kufry s dárky. Bohužel nás hned na to čeká velká hadka s celním uředníkem, nepomáhají
dokumenty o registraci OMDC, fotografie dětí, ani to, že v kufrech jsou viďtelně jen dopisy rodičů,
hraěky a léky a přes všechny naše logické argumenty jsme nuceni zaplatit 1700Kě smluvní clo. Hned v
zÁpěti nám ale náladu zvednou Patrick a Cyrus, kteří nás vřele přivítají v příletové hale. Po příjezdu do
hotelu v centru Nairobi nás ve tři hodiny ráno čelcí další překvapení. I přes předchozí rezewaci a
potvrzení, pro nás nemají volné pokoje, celý hotelje až do zitřka obsazený, po krátkém dohadování
nám tedy slibují, že se můžeme nastěhovat v sedm riíno. Poprvé slyšíme od Jirky sjeho ledovým
klidem qlslovit oblíbenou větu: ''to je Keňa''' Roáodneme se strávit zbývajíci ětyři hodiny v
nejbližším baru a porušit tak první pravidlo z průvodce po Keni - nevycházet po desaté večerní hodině
ven, ostatně jiné cizince na ulici v tu dobu ani nepotkáme. Po návratu do hotelu rnríme na spánek jen
sotva ětyři hodiny, protože druhý den jsou již vjedenáct hodin naplánované první schůzky.
Přespáváme v ''exkluzivním'' pokoji 3x3 metry se sprchou, kde se teplá voda ohřívá elektric\ým
kabelem. Ten vede do sprchové hlavice hned nad vaší hlavou, teplota vody se nastavuje přepínačem
přímo na sprše, toho se ale nesmíte dotknout holou rukou, jinak dostanete ránu, občas to i hochu
zajiskří.

l8. 1. V restauraci hotelu nás dopoledne čeká Hellen - spolupracovnice z Keni a vicepreádentka
oMDC. Společně s ní nás přivítá i doktor Martin z nemocnice, léčící pacienty nakažené vřem HIV Po
kátkém vyprávění o jeho posledním programu prevence proti nákaze virem HIV a lyslechnutí všech
novinek, předáváme velké množství léků od sponzoni a 5450Kč jako dar od české humanitámí
organřace Proteáone. Dáe se semamujeme se spolupracovníky oSN Hassanem a Mohamedem z
distriktu Wajir u somálských hranic, kteří se dozvěděli o oMDC a žádaji nás o pomoc. Kvůli
ďouhotrvajícímu období sucha nemají obyvatelé v jejich rodném kraji co jíst a dívky jsou tam
prodávány do manželství. Přijímáme pozvání na pruzkumnou misi do této části Keni, ta by se měla
uskuteěnit zaěátkem února. Na oběd pak čekáme dvě hodiny od objednání a začínáme pozrávat místní
mentalitu, nikdo nikam nespěchá a spoustu ěasu v Keni trávíte jenom čekáním (tedy do doby než
pochopíte, že ani vy nerrriíte kam spěchat). Po obědě odcháaíme do Standard Chartered Bank, měníme
pnize zz pÍedem domluvený l"ýhodný kurz z americ!ých dolani na keňské šilinky a vkládáme je na
úěet oMDC. opět spoustu času pročekáme, tentok'Íát y zácpách. To je ostatně nejčastější qýrrrluva
Keňanů, proč není nikdo nikde včas _ "soRRY' TRAFFIC". Přemist'ujeme se za catkeen, právničkou,
která nám zaiiruje registraci v celonárodnim registru chalitativnich orpniaci. To je nezbytný krok k
tomq abychom obdrželi celní ýjimku a vyhnuli se tak placení cel z dátktt a z věcí, potřebných pro
provoz nadace, tedy izvoa;1enž sem ěasem potřebujeme dopravit, abychom si ho jž nemuseli
půjčovat. Automobily tu totiž stojí několikanásobně více než v Evropě. Večerještě stílríme donúuvit
pronájem dvou vozů na přepravu do Nanyuki a dalši cestování po slumech, školách a uřadech' A po
dvou nocích, kdy jsme toho moc nenaspali, se konečně lyspíme, tedy pokud by nas v jednu ránu
neprobudila útočící kolonie komáru a tak naše obličeje ráno zdobí několik monoklů.
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19. 1 . Ráno vstáváme brzy, čeká nás spousta pÍáce. Před odjezdem se lYdáváme do obchodu, kde se
už přes rok řeší reklamace televizoru, l'1eý Jřka ještě před založením nadace daroval místnímu
dětskému domolu. Jako by to tušili, dnes mají zaťeno' Společně s Hellen, Patrickem a Cyrusem se
tedy lydáváme na cestu do Nanyuki' Jak už jistě víte, jezdi se tu na levé stÍaně a doprava tujejedna z
nejhorších na světě. Většina červených na sernaforech ve městě se nedodržuje, přednost rrrií ten' kdo
ďiv vjede do křižovatky, případně ten kdo má větší a odolnější vuz, alkohol za volantem je tu bohužel
povolený. Pokud na vás někdo bliká, nemamená to, že vás pouští, ale přesně naopak. Další věc, která
je fu velrni obvyklá, nás čeká hned na první benzince - nafta dnes není. Naštěstí u čtvrté benzinky už
ano' nafta í benzin tu mimochodem stoji stejně jako u nás. Cestou se zastar,rrjeme na největším
potravinovém trhu v Karatině' Z minulých nákupů nrríme telefon na obchodnika s nejvýhodnější cenou
a tak mrírne jž dopředu připravené pytle s bramborami, moukou, fazolemi, tukem na vaření' obilím
ndengu (dohromady s bramborami, moukou a maisha se z toho dělá místni tradičníjídlo), kukuřičnou
moukou (která je spoleěně s vodou ákladem pro dalši tradiční jídlo UGALI), maisha (zté se dělá těsto
vzdá1eně podobné tomu pro pizzu)' ungi moukou (rozemleté obilí, ze kterého se dělá obdoba ovesné
kaše' vhodné pro růst svalů, dětijijedí ráno nežjdou do školy). Platíme přes 100tis' Kč za čtyři a půl
tuny jidla' cožje ásoba pro naše děti na tři měsíce. Přeskládáváme do jednoho autavšecbna zavazad|a
plus nás čtyři z Čech. Druhý vuz zaplníme až po střechu jídlem, na převoz brambor vjedenácti
180ki1ových pýlech si domlouváme dopravu u místních. Ani tak se nám to třemi auty nepodďí odvézt,
takže se Patrick se Cyrusem musí odpoledne ještě vrátit pro zbytek. Jen kousek před cílem cesty
přejíždíme místo, kudy procháaí rovník a to je už předzvěstí počasí, které nás čeká átra. Zatím je_ien
kolem třiceti stupňů a spousta obláčků. Po příjezdu do Nanyuki se seznamujeme s Jimmym (James
Kariuki)' asistenlem v naší kanceláři a po vyložením pytlů sjídlem se ubytovávifune v resortu The
oldhouse Nanyukí.

Z celé ob1asti je za dobrého počasí kásný výhled na Mt.Kenya, druhou největší keňskou horu.

ýbalujeme a přehledně řadíme dárkry a dopisy od adoptivnich rodičů. Před večeří nris s Hellen čeká
ještě jedna schůzka s ředitelem katastrálniho uřadu (tady je to rninisterstvo pro pozemkové plánovrírrí)
ohledně našeho pozemku pro stavbu dětského domova a tahle schůzka se později proměňuje ve velkou
přivítací party. Postupně přicházejí místní přátelé OMDC, novináři a zástupci rádia a televize' mezi
nimi i Job Weru, kteqý o nas píše v celos|ítních novirrrích The Standard, vrací se Patrick a Cyrus,
přichází Josephine - naše sociální pracovnice a objevuji se dalši místní spolupracovnici fondu. Jirka
předává dár}ty a upřimná a neskqývaná radost jeho přátel trvá až do noci.
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20.1' Po snídani začínáme v kancelráři s rozdělováním jídla do balíěků, tedy spíše ve$ich pytlů, pro
jednotlivé děti. Po rozpočítaní se ptám Hellen, jestli půl kila jídla (v suchém stavu) na den, není
zbytečně hodně' odpověď je ale smutně pravdivá _ většina óěti má čtyÍi až pět sourozenců ajejasné,
že pěstouni, nebo ti kdo se o děti starají z darovaného jídla vaří pro všechny své děti. S
přerozdělováním jídla do pytlů nám pomrihá deset Jimmyho kamarádů, i tak je to ale práce na mnoho
hodin. Celý den pálí napho slunce tak, že i rnístní si vyprávějí' jaké je dnes nenyklé horko. V lednu tu
obvykle prší, ale za poslední rok pršelo naposledy v áří. Rozdělujeme se na dvě skupiny Beatric a
Silvie jdou připravovat školrrí balíčk-y,kalždé ďtě od fondu totiž dostává uniformu, botičky, školní
batoh, sešity, tužky a další pomůcky. Děti chodí do různých škol a kažďí škola má jinou uniformu,
takže balíčLry na konci vytvoři krásně barevnou šachovnici. Mezitím s Jirkou a Hellen navštěvujeme
opět ředitele pozemkového úřadu a ten nám přislibuje pomoc. K tomu' aby se už mohl začít stavět
dětský domov, je potřeba ještě deset souhlasn'ých podpisů z růaných institucí, ale pokud nám bude
jeden až dva chybět, tak ruí pan Josephat Wasua pnvomoc to prominout. A náš pozemek rrrií už
koneěně přidělené číslo - 435. Další malý krůček ke stavbě. Když se vrátime do kanceláře' čeká tam
na nás jeden mistní podnikatel se svou ženou. Sdělují naq že naše organizace má v oblasti velrni dobré
jméno aže také chtějí pomoci, přestože mají své vlastní děti. Hel1en je kromě finanční a materiální
pomoc\ žádá o pomoc při sociální integraci. Probíhá to tak, že děti z dobře fungujícich rodin se
setkávají s dětmí ve slumech a tento kontakt je tak velkou pomocí k začlenění dětí do běžného ávota.
Roďče nám tedy přislibuji přinést oblečeni a jiďo a domlouvají se na setkání sých dětí a dětí ze
slumů. Později ještě nahlíám do účtů a výdajů Před odletem jsem si vyslechl par názorů, že 1250Kč
měsíčně, které posílají adoptiwí rodiěe je poměmě vysoká částka, za kterou se v Africe drí urěitě
královsky žít. V pruměru se z těchto pttěz platíkaždý měsíc 250Kč školné u dětí na soukomých
školách, 250Kč daň keňské vládě' 200Kč niíklady na dopraw pro dovoz všeho a všech věcí dětem,
300Kě ubytování pro rodiny, }teré ho nemají, 100Kč uniformy' boty a tašky,30Kč uěebnice' 20Kč
léky a pak dalši menší ýdaje a konečně 450Kč na jídlo (tedy v přepočtu 15Kč denně na jídlo' v zemi,
kde půl_litrová láhev pitné vody stojí 20Kč' ale jakjste si výše přeěetli, umíme si s tim poradit).
Všechno jíd|o i pití je fu dokonce ještě o něco dražší než v Čechách' To je Keňa. A ještě s jednou
keňskou specialitou se dnes setkáviíLrne. Způsob, jak se vypořádat s odpadky. Prostěje lysypete
kdekoliv venku na zsn, zapálite a bez dozoru necháte hořet. I proto je místy ve městě ten pekelnej
smrad.

21.l. opět vstáváme velrni brzy a rruíme na programu návštěly našich dětí ve školách a školkách a
přeúívání uniforem' botiček, batůžků, sešitů a psacich potřeb. Ještě předtím se zastavujeme v
kancelríři, kam ruím přivezou počítač pro Jimmyho. Počítač je tak osm let staý a vyšel na 5500Kč bez
monitoru, ten jsme sí přivezli z Čech. Veškeré zařizení je fu bohužel mnohem dražší než v Čechách, ale
s rostoucím počtem na dálku adoptovaných dětí (v tuto chvíli 91) rostou i potřeby na provoz
kancelďe, kam občas docházejí děti, jejich rodiče nebo příbuzri,ltdé žÁdajici o pomoc, uředníci,
novináři a spousta dalších lidí. Keňa používá brits\ý model školství' tedy ve věku 2_3roky navštěluji
děti KINDERGARTEN' 3-4roky PRE_IJNIT' 4_7let NL]RSARY' 7-14let PRIMARY scHool,'
14-181et HIGH sCHooL nebo také SECONDARY ScHooL' od 18let COLLAGE, ti lepší
UMVERSITY, české ekvivalenty si odvodíte z věku dětí. V ávorkách uvádím pro adoptivní rodiče
většinoujen ěísla, pod ktenými vedeme děti a pod kteými posiláte platby, abyste věděli' jakou školu v
tuto chvíli vaše dět'atko navštěvuje. od Hellen nrríme stanovené pořadí návštěv ve školách. Jako první
máme na programu NANYUKI PRIMARY scHool, (003'057'065'069)' která je dohromady s
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NANYUKI NURSERY sCHooL (048-malý Dennis), krásná soukorrrrí škola a školka. V každé škole
nás přivitá ředitel nebo řeďtelka, se k1erými líátce pohovořime a předáváme šeky za školné. Děti si
berou uniformy rovnou na sebe a najejich původním rozpadajícím se oblečeníje vidět' že výměna je
už opravdu nezbytná. Dále předává'me sešity' tužky' gumy, ořeávátka a další školní potřeby' Ve všech
školích se snaŽíme hodně fotit a natríčet, aby adoptir'rrí rodiče po našem náwatu viděli, jakou radost
sliÍm dětem udělali. Pokaždé nás čeká nezbytný ápis do návštěvní knihy. Jako další rrrríme v naší
cestě PoLIcE NIIRSERY SCHooL (010'030'042)' školku pod patronátem policie, se L1erou sdíli
stejný areál. To už se k nám přidává Josephine. Malé dětiěky nás hned po příchodu obklopí a foceni
samotné Jane, Francise a Jeffa je teměř nemoáré' všechny děti jsou hodně překvapené aje to pro ně
příjemné zpestření dne. V ápětí nas přijírrrrí na návštěvu přímo policejni prezident JAMES MUOKI
KITF{UKA a shodujeme se na spoleěném úsilí směfujícím k eliminact meu váni malých dětí. Naši
organaaci má velmi dobře a oceňuje nďi osvětovou ěinnost. Děti a jejich rodiče nebo příbumí totiž
kromě jídla a školy potřebují také vědět' jak si poraď s nemocemi, jak se chovat pokud je v rodině
někdo nakažený virem HI! mát svá práva apod. Dostáváme vizitku s přímým telefonním číslem a
jsme ujištěni, že v případě potřeby jakékoliv pomoci, můžeme kdykoliv zavolat. Třeti zastávkou je
LIKII UMOJA NIIRSRY SCHOOL (001,004,006) a LIKII UMOJA PRIMARY SCHOOL @14,017),
tÍeré navštělrrjí převáfuě děti ze slumů' Hellen je tujako doma, skoro stovku dětí si seřaď a spo1eěně
nám zpivaji a tancují. Do středu pozomosti se následně dostane jedna malá asi 41eta holčička s
barevnými korálkry na copáncích, svým výrazným hlasiým smíchem tu během chvilký nakazí všechny
dospělé. Těžko uvěřit tomu, že tohle krásné prtě je HIV positirní, virus nerí už od narození od své
matky, tuhle smutnou realitu tu potkáváme na každém koku. opět následuje nezbytná společná
fotografie a pak ú odjíždíme do LIKII PRIMARY scHool, (005' 007, 008, 002, 0Il,0I2,020,021,
022,041' 043' 045' 052'053' 068,070,075,077,082)' kde máme nejvíc našich dětí' LIKII
PRIMARY je státní škola pro děti z přilehlého LIKII slumu. Dětí tu stríle přibývá a tak těm nově
zapsaným musíme nechat lyrobit a přivézt lavice. Pro předávání uniforem dostáváme k dispozici celou
třídu, pan ředitel je velrni příjemný, všem obdarovan'ým lysvětluje, že si mají věcí vážit. Všichni sí z
předchoá návštěvy pamatují Jřkovo jméno a maji nazpaměť i jména sqých adoptivních rodičů. Poté
se do role učitelkry staví Hellen a vysvětluje 

' 
že dary pochinejí od adoptivních rodičů, jak s nimi děti

maji zacháaet a že se musí ve škole snažit' aby o své adoptivní rodiče nepřišly. Pak už se z Jirky strívá
uěitel češtiny, dnešní lekceje "AHOJ". Děti to zvládají na jedniěku. Po venkor'ním focení se
přesouváme do BUNGOMA scHool, (06l,07 4,071)' kde máme nově souÍozence Josphata a
Margaret. od jejich učitelky se dozvídáme nepffjemnou zprávu, ačkoliv od nás jejich matka dostrívá
velké množství jíďa' do školy občas přicházejí vyhladovělí. o víkendu se chystáme k nim domů. IĚ
dvě hodiny jsme pozvaní na rodičovské sdnržení v SHALOMARK ACADEMY (044,04ó), kam chodí
"dcerka'' Jirky Pergla Joan a také Caroline Wařimu. Štotné;e tu trochu vyšší' ale za Joanho p1ati
Jřka a za Caroline ho platí přímo majitelka ško1y, protože se jedná ojednu z nejlepších studentek v
celé oblasti vůbec a škola si tím zveda svou prestř. ]iů končí naše dnešní cesta po školách a odvrížime
Caroline a Joan domů' Joan byďí se sým bratrancem Timem Murungi se sv'ými prarodiči. Jejich
otcové nejsou zriími a matky od nich utekly před mnoha lety, takže o ně peěuje velmi staý dědeček a
babička na malé farmě kousek za městern' nikoho jiného pak už nemají. Pro Tima jsme od jeho
adoptivních rodičů dostali peníze na nákup kola v místním supermarketu. Stejně štědrrý byl i Jirka ke
své Joan, takže radost při předrívání doma byla nepředstavitelná. Když jsme se Tima ptali jahý další
darek by si přál, až se vrátíme za půl roku na další navštěvq trochu nám vyrazil dech. Chtěl by
navštívit svou adopti'r'rrí rodinu, to bohužel možné není ajeho další náhradní přání, aby oni navštívili
jeho, adoptivním rodičům přetlumočíme. od Tima a Joan se nám příliš nechce, ale v hotelu už na nás
ěeká náš advokát dr. Kiget. Rešíme další postup ohledně celoruírodní registrace OMDC v Keni a další
čas věnujeme psati reporliůe a řídění fotografií. Mimochodem dnes se na čelním skle našeho auta
objevila první prasklina.
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22.1 . Celý víkend mrírne vyhrazený pro návštěvy dětí ve slumu Likii. Slum je chudinsk á ětvrť z
improvizovaných chatrčí, kam mají muzungové (běloši) za normálních okolností vstup zakiázaný.
Přestože pro OMDC platí v_ijimka, i ta.k musíme mít doprovod místních včetně Jecynty,
spolupracovnice, která v Likii bydlí a zná všechny adresy našich dětí. Jednotlivé domlty jsou většinou
postavené z kombinace dřeva, věwí, kartonů, odpadků a hlíny a hodně vzdríleně to tu připomíná
velkou vesnici. Uličky' po kteých jezdíme jsou vlastně jen udusanou hlínou a do někteých se kvůli
dírám nebo velkému stoupání nedá zajet ani našim džípem. I tady jsou lepší a horší adresy' Ty nejlepší
domky mají betonovou podlahu, zavedenou elektřinu, maji dvě oddělené místnosti na celkové ploše až
2Ometrů čwerečních a vodovod a latÍína jsou společné pouze pro deset až dvacet domů' Ty průměrné
mají jednu místnost o velikosti asi 4x3metry' podlaha je z udusané h1íny, bez elektřiny, trochu do nich
pÍofirk-uje, áchod tu šřoko daleko není a pro vodu se chodí do řekry. A v těch horších domech lydržíte
stěží pár vteřin než se pozrnacíte z kombinace neskutečného smradu, litosti, soucitu a bezraděje poté'
co vidíte, že i malé děti tu v noci spí a mrznou na zemi nebo v hromadě staqfch špinaých hadrů.
Jednotlivé případy a děti' které jsme navštívili, zde popisovat nebudu, videa z předávání dopisů, dárků
a jídla najdete jinde na našich stránk ách' takžr' zmíním pouze to, co nás opravdu zaujalo. Většina
našich děti nás víta v ''Christmas dress'', oblečení' které jsme jim koupili v rámci vánočního večírku,
tedy v tom nejhezčím a nejčistším, co doma mají' Reakce dětí na naši návštěvu jsou ťumé, některé se
bojí' styď' schovávají, jiné předvádějí, radují, objímají nás a tancují. Pravdaje, že ruku vám tu
podávají i úplně ciá lidé a pokud už se podíváte někomu do očí' musíte ho i pozdravít' V každé rodině
natríěíme kÍáthý klip pro adoptivní rodiče, fotíme a při předávání dárků a jíd1a překládáme dopisy od
rodičů. Příběhy dětíjsou rozdílné a přesto dosti podobné. Téměř ádné nezrá svého otce, matky jsou
HIV positivní nebo nemocné' Něk1eÍé děti áIatili už oba rodiče a stará se o ně babička nebo jiní
píbuzrí, někdy dokonce 1cizilidé. Spousta dětí ve slumech je nemocná, nejěastěji jsou to dýchací
problémy a záněty očí, způsobené nadměmou prašností. Při přejezdech pobíhají kolem aut desítky dětí
a poKikují " džordž, svít'' a doufají alespoň v jeden bonbon nebo lízátko. Dalším oblíbeným pokřikem
je "havárjůhavárjů"' tedy anglické 'Jak se máš?''. Vzhledem k možné nákaze nejen HIV virem musíme
dodržovat přísná hygienická pravidl:a' po každé zastávce dezinfikujeme ruce Dettolem, sebemenši
škrábnuti musíme mít přelepené náplastí. Jednou z navštívených je i malá Jane, usměvavá holčiěka,
lt1erá nám po předani dárků přinese ukrízat ávé koťátko. Velkou zajímavostí jsou pro nás zdejší úázky
lidské tvořivosti. Zdejší činka na posilovaní lypadri tak, že na oba konce silné větve nasadíte staré
\ýble nebo velké plastové lahve naplněné h|ínou. Z plastoých lahvíjsou také vyrobenií autíčka pro
děti, místo kol mají plastová víčka nebo kameny' Fotbaloqý míč se dá vyrobit ta.k, že ze staqých igelitů
uválíte kouli a ovážete ji provázky. Podobná malá překvapení tu jsou na každém kroku. S blížícím se
veěerem roste počet opilých a zfetovaných lidí a dětí v uličkách slumu a tak musíme lolůli bezpečnosti
místo opustit ještě před ápadem slunce. A to ještě musíme na autě opravit zadní ochranný rrí'rn, kter'ý
jsme dnes při přejiždění mezi jednotlivými místy poškodili.

2.9.2012 22:11



fond - oNE MORE DAY FoR CHILDREN (Keňa" Kenya) htp:i/wrvw.omdc'cz/nadacni-fonďreportaze-2009--20 l l /kerrya_lede'

23.l. Další den se děvčata vydávají s Hellen a Josephine do kostela Mt.Kenya Monastry. A po
bohoslužbě proložené gospelslcými zpělry je bÍaff Mutheu proviaí po zatradě, jíž se tu řiká African
bible on the ground _ africká bible na zemi' Ta má sedm zastiívek, reprezentujících jednotllvé etapy
lidského života. Pro Evropany je to velmi neobvyklé a nutí Vás to k zamyšlení. Při pohledu na dva
růzré sousedící stromy, z nichž jeden je lrrásně zastřtžený a zatovnaný a drúý vypadrí rozcuchaně'
nikdo dlouho nevá'ltá s odpovědí, který z nichje hezěí, pak ale přijdete bliže, zadivátte se na větve a
koruny těchto dvou stromů a pochopíte, že při pohledu zevnitř je to přesně naopak. Během čekání na
dámy se nam podaří odstranit problém na autě s nefunkěním pohonem všech kol a společně se tak
můžeme vydat do kopce směrem k Mt. Kenya. S rostouci ýškou se ochlazuje a v půli cesty
podjíždíme elektrické dníty' které zabraňuji slonům ve vstupu do Nanyuki. Zastavujeme u Caroline,
která bydli ve větším domku bez elektřiny a vody se svoji prababičkou. Během předávání dárků v
obytné místnosti zahlédnu Silviijak vchríaí do pokoje, kde děti oblykle spí' Po chvíli odchrízí se slzami
v oěích z našeho dohledu. Je to jeden ze způsobů, jak se chvilkově vyrovnat s tíÍÍ\ co tu všude vidíte.
ostatním porrrríúrá zhluboka dýchat' vykouřit cigaretu nebo zatnout pěsti, ale vždy tak aby to nikdo z
děti neviděl. Nikdo tu nestojí o váš soucit, ale o vaši pomoc, podanou rukq úsměv a podporu. o
kousek dál navštěwjeme Saraťtnu a Suzie Q.{ampakai) v Tumaini childrens home, dětském domově
zaLoknémItaý. obě dívenky jsou HIV positivní a jejich příběhy jsou jedny z nejsmutnějších. Sarďna
nemá rodiče a před několika měsíci ji vzala její 80letá věčně opilá babička ze školy, kde jsme za ni
platili školné a utekla s ní do Nakuru. Poté, co se námji podařilo najít, se za ni pokoušela áskat peníze
a tak musel zakoěit soud a dívenku odebrat. Suzie je jedna ze zrreužvaných masajshých holěiček,
které společně skončiý v dětském domově v Meru. Z tohoji ale vyloučili, protože je nakažená virem
HIv Na tomto místě pochopíte, jak důleiltá je vka a proč je v Africe tak rozšířená. Co jiného Vám
zbývá, když už v sedmi nebo devíti letech nerrrríte žadné příbuané a navíc jste nakažení nevyléčite|nou
nemocí. Těžko se nám odsud odcháLzí. lG městě ale musíme ještě navštívit Denise. Jeho maminka hlídá
celý důr4 patřící mistnímu podnikateli a díky tomu mají bezplatně k dispozici jednu malou místnost,
kde mohou přespávat. Tenhle systém bydlení Úměnou za security je tu docela rozšířený. Dále
navštěvujeme Idyho, ten bydlí s matkou a souro zenct rcvnéžbezplatně v domku na farmě u starší
Angliěanky ýměnou za občasnou qipomoc. Mají sice kde byďet, ale nemají co jist, proto tu
pomáhríLrne. odpoledne jedeme do Kwambuzi, jednoho z nejchudších slumů v okolí. Většina dětí tu
chodí bez bot a v domě, kde přebývá námi sponzorovaný Joshpat a Margaret, je neuvěřitelný ápach.
Sest dětí spí na jediné staÍé matraci. Vodu tu pouávají jenom na vaření. Rozhodneme se, že právě v
tomto slumu rozdáme přebytečné plyšáky a všechny bonbóny altzátka, co rrriírne v tu chvíli u sebe. A
tak se s nrárni po chvíli loučí dvacítka rozesrníých dětí s noými hračkami. opět už zapadri slmce a
my se vracíme do hotelu. Na večeři se přesouváme do restaurace Sarafina, kdeje pro Jirku přichystané
překvapení k oslavě jeho dnešních narozenin.

24.1' Pondělí rnráme vyhrazené pro cestu do Doldol, městeěka kde máme ve dvou školách celkem
devět dětí. Jako doprovod máme novinríře Joba a Paula. Cesta tentokát opravdu sqjí zato, pruměmá

rychlost kolem dvaceti kilometrů k hodině, prašná cesta s dírami místy až metr hlubolqými. Vzpomírrrím
si na starší videa na ýránkách OMDC, kde se ve většině áběrů z auta posádka pňdržuje madel. Už
chápu. Samotný bezpečnostní pás tady opravdu nestačí. Mjíme lyschlá koryta řek a dostaváme se do
pusté krajrny, kde nepršelo již deset měsíců. V první ze škol Doldol boarding school (013 ,019,023,
058' 0ó0' 062' 064) už na Beátku ěekájej{ adoptivní dcerka Nai a dojemnému setkiíní přihuží celkem
tři kamery a několik fotoaparátů. Předriváme uniformy, d,írky i dopisy od roďčů a medailonek s Nai si
do kamery uváď sama Beatric. Dozviďáme se, že jedna z ďvek Soina není dnes ve škole, protož€ je
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nemocná. Bohužel nebyla ve škole ani při poslední srpnové návštěvě a tak trviíme na tom, žeji chceme
dnes vidět' Reditel školy nám vychráaí vstříc a na cestu Za Soinou domů se vydáváme s její sestřenicí a
jedním místním vesničanem. Větší část cesty je dostupná autem a malý kousek pný musíme dojít pěšlcy'
Po půl hodině cesty se dostáváme k obrovskému příkopu, Za kteďm dle místnich nikdy předtím auto
nebylo. Ptáme se našeho doprovodu, jak daleko budeme muset jít pěšLT. Po odpovědi, že 'Jen'' 10km,
s chlapskou ješitností sedáme do auta a rozhodneme se, že to s naším džípem dáme. Samoďejmě, že
hned uvímeme zaklesnutí mezi dvěma příkopy a nezbývá nám' než si poradit sami, šřoko daleko není
nikdo. Z okolí snášíme velké kameny a q'plňujeme jimi pŤíkop. Po 3Ominutách se nám podaří auto
lysvobodit a jedeme diíl. Po něko|ika kilometrech se cesta Zužuje a velbloud, kteý už chvili běží
pomalu před námi, nemá kam uhnout. Rychlostí chůze tak ÝYstoupitme až na horizorrt, kde se niíryn

otevírá neuvěřitelný pohled na celou oblast Mt.Kenya Region, masajové tuto oblast naaývají Cieku
nebo anglicky The \r'ailey - údolí. Cesta seještě více zužuje a hned vedle níje 5OOmetrová propast,
navíc cestu před nirÍnj zartazuje velhý strom, takže dál už se opravdu jet nedií . Zistáváme u auta a naši
dva průvodci jdou zb}tek cesty pěšky' měli by se Wátit někdy za hodinu společně se Soinou a s mttži z
vesnice, kteří odnesou jídlo' Po dvou hodinách čekáni divky opravdu přichazejí. Ale místo muŽů s nimi
.;dou dvě masajlry v typiclfch kdích. Masajští muži tu nepracují' od toho tu mají sqých dvacet a více
manželek. To je Keňa. Soina přichríaí celá zpocená a s dolíčky na obličeji. Roáodneme se, že ji
vezneme do nemocnice. Na zpáteční cestě nás doprovazejí už dva velblouď. Soina se v autě pozvrací
a v Doldol zjišt'ujeme, že má komě planých neštovic i malrárii. Masajové to 1éčí kořín|q', ale už po
prvním prášku je vidět, že léčba s prášky je rychlejší a účinnější a za nedlouho vidime na Soinině tvaři i
první úsměv. Jako da1ší navštěvujeme pana Kapara, předsedu National Enviromental Management
Authority, dříve to byl třetí nejdůležitější muž Keni (National speaker of the National Assembly) a
dodnes je v celé oblasti nejýzramnější autoritou. Po kátkémjednání ohledně stavby dětského
domova, se setkáváÍne se dvěma sponzorovanými dětmi ve škole paní Kaparo - Lentile Hills academy
(085'086) a ijim předáváme uniformy a darky. Poté nám pan Kaparo předstawje 15dětí, pochazejících
z rodin vesnice Kanapiu, kde se před dvěma roky odehrál děsiý masakr, při němž po nájezdu lupičů
zemřely nebo byly zraněny desítky obyvatel. Pan Kaparo ubytoval rodiny zasažené tímto masakrem na
své farmě, dospělým dal práci a zaÍkn ťtnancuje ze svých peněz i ávobýí dětí. Nás tedy požáda|, zda-Li
b1'chom pro t1'to děti nedokázali najít sponzory /adoptivní roďče. Díky tomu, že budou všechny na
jednom mistě, tak by to pro ruís i v budoucnu mělo b1Ít časově zvládnutelné a proto slibujeme, že
uděláme maximum. Po této škole zkontrolujeme pozemek se ákladním kamenerq kde bude v
budoucnu stát náš dětshý domov. Na cestě domů ještě navštěvujeme další rodiny a předáváme jim
py'tle s jídlem' Zpáteěni jizda je opět sro!Ťatelná s tankodromem a tak se už všichni těšíme do postele.

25.I. Dnes odjižďme do Laikipia central district, kde máme další asi desítku dětí. Slunce pálí na
maximum a jede se po ob!ryk]é, děravé prašné cestě, navíc místy s poměmě vel$ým náklonem. občas
u cesty postávají místní obyvatelé a po našem průjezdu mizi v oblaku prachu. Rychle se pro ně ujímá
Jirkovo označení "filtráci''. V poledne mifune schůzku s District Cornissioner (obdoba českého
hejtmana) panem Kilonzo, naší žádosti o darováni pozemku na pěstování plodin v tuto chvíli nemůže
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lyhovět, ale doporučuje nám spojit se s některou z místních škol, která by nám část svého pozemku
mohla dát do uživání. DráLle niás semamuje s panem Muchiri, řeďtelem sekce, co ÍÍxí na stařosti péči o
děti v tomto districfu. Společně s ním odjíždíme navštívit nělrÍeré rodiěe kvůli předáníjídla a následně
školu olpateta nursery school (090) a školu Kiahuko primary school (083, 084, 080, O78,07I,072,
03 1)' kde předávríme dětem drírky a uniformy. A to je ve1ká chvíle pro Silvíi, která se tu poprvé osobně
setkává se svou na dálku adoptovanou Dianou. Holky si krátce po přivitríní povídají jakoby se analy
už spoustu let' během chvíle nám mizi obě z dohledu a není ve\Ím překv apentr;že nejsou k
nalezení další dvě hodiny, během nichž předáváme uniformy a fotíme ostatní. Nakonec Dianu a da1ší
čtyři děti odvááme po škole do dětského domova Light for orphans center, kde přespávají. Přesvěděit
Silvii k rozloučení a odjezdu byl skoro naďids\ý úkol, aie časje neúprosný. Musíme ještě odvézt
malou Elishibu domů. Tám nás čeká dosud největší šok, třicetiletá matka spí se třemi dětmi v chýši
poskládané z pát vétví' Uvnitř, kam silně profukuje vítr, na ploše dvou čtverečních metrů, spí všichni
na zemi polze na hadrech' Eleltřinu ani vodu tu široko daleko nemá nikdo. Jen o pár metrů dál na
stejném pozemku přitom stdí mnohem větší a býelnější Óům, kteý patří prarodičům. Ptám se Hellen a
pana Muchiri, proč nemohou děti spát s prarodiěi. odpověď je opět šokující. Podle místních a4lklostí,
se totiž žena po porodu musí odstěhovat od sých rodičů a postaÍat se o svou novou rodinu sama'
Tahle to teda moc nezyládá' A tak nás v nejblžší době nejspíš čeká stavba malé chatky a nákup
matrací a lůžkovin. \ěčer se už kromě píchnutého kola a další praskliny na čelním skle auta nic
zajímavého nestane.

26.1. Hellen niís na jeden den opustila. Stěhuje se z Nairobi, aby se mohla naplno věnovat práci v
nadaci, takže musela ještě včera odjet a dnes večer by se měla vrátit. A tak se užjen za doprwodu
Josephine vyďíviíLrne do St'Claires girls school and St.Francis boys school - dětského domova v Meru,
kde bydlí a chodí do školy více než 700 děti. Při tomto poětu zde mohou být pove děti, které nejsou
nakažené virem HIV My tam máme našich patnáct holčiček" většinu z nich zráte z příběhu o
zactlránéných masajkách. Jedeme více než hodinu, ale po luxusní (:neděravé) asfaltové silnici. V
dětském domově čekáme, než svolaji všech patnáct dívek a otec Francis, původem z Tanzínie, nás
prováá po domově, jehož součástí je i praseěi farma a pole s amarantherq nejýžrnrější místní
rostlinou. Poté už pusti dívky k nám a ty se hned vrhnou n a Josephine, která je tehdy
pomohla zachránit. objetí jsou velmi vřelá a tečou slzy. Přemísťujeme se na zahradu pod největší strom
a než se dostaneme ke slovu, dívky si zaěnou stěžovat, plakat a přemlouvat, že už chtějí do nového
domova v Doldol. Ten je bohužel zatkn jen na papíře a tat postupně vyzvidáme, co se jim tu nelíbí.
Slova se hned ujímá Jackline, malá rrrluvčí celé skupiny' Platí tu velrni přísná pravidla, dívky i chlapci
bydlí odděleně, všichni mají jednotné uniformy, jsou na krátko ostříhaní a kosmetika včetně pletb'ých
krémů je tu zalcizarrrí, stejně jako nošení náramků, náhrdelníků a řetizlu. Většině se stýská po rodině a
po sourozencích, ty nejmenší samoďejmě nechápou, že právě jejich rodina je prodala do manfulství.
Postupně předávrírne všem dívkám dárky a dopisy od adoptivních rodičů, fotíme se a natáélme,
tozdávárne sladkosti a dívky si s námi začínají hrát. Půjčujeme jim vše, co máme po ruce od slunečních
býlí přes fotoaparáty akameru až po mobilní telefon. Holky se s technikou během chvilky nauěí samy
zacházet atakse při následném foceni a natáčeni na moment naše role obrací. Několik ďvek začne
obdivovat Silviiny dloúé vlasy, chvíli je hladí a pak jí upletou copánky. Rozdáme všechny sladkosti,
vodu ijíďo, které máme pro sebe na celý den. Nedá se odolat. Většina našich holčiček se během
pobytu v dětském domově velmi rychle zdokonalila v angličtině a už by se p{ý chtěly učit další ja4lk,
některé z nich zrriňují němčinu a ěeštinu. Na ávěr s sebou do města bereme dvanáctiletou Lampaiai,
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aby mohla navštivit v jiném domově svou 9měsíční dceru, kÍerá se jí narodila po znásilnění. Neviděla ji
uŽ několik měsíců a ve škole se kvů1i tomu nemůže soustředit' Bereme s sebou také Rosemary a

Naipari' pro které jejich adoptivní rodiče poslali peníze, abychom jim něco koupili. A samoďejmě
malou miuvčí Jackline' Tajede v našem autě a po cestě nám s Josephine zpívají masajské písniělry. Po
nákupu se ve škole ještě setkáváme se sestfou cristou, starší Kanaďankou, jejíž předci pochiueji z
Příbrami a pamatuje si dokonce i pár čes\ých slov Při odjezdu musíme holčiěkám slíbit, že do dvou let
budoujž v našem dětském domově. A doufáme, že se najde dostatek dobých lidí, kteří nám se

stavbou ťrnančně pomůžou.

27 .1. Hellen se nám nečekaně stále neo4fvá a tak bez ní postupně navštěvujeme školy Nanyuki
Peakview academy (049), Nturukuma primary school (055'05ó'063), Nkando primary school (073)'
Nturukuma Bídii school (081), Ndemu primary school (054), vojenskou Garrison primary school
(016'024) a Melbon primary school (051,059). Všude předáváme dětem uniformy, bo$z, školní potřeby'
sešity, tužky, gumy, ořeávátka a batohy. V kaŽdé škole kátce promlouváme s ředitelí' zjišťujeme
informace o našich studentech nebo ácích a nechyb i nezbytné focení. Ředitelnaje tu většinou malá
skomná místnůstka s podlahou z udusané hlíny, na stěně vŽdy visí obraz keňského prezidenta. V
průběhu dne se stale více zvedá vítr a protože jsou tyto školy trochu vzdálenější od centra Nanyuki v
místech, kde je nic před větrem nechrání' máme písek a prach snad úp|ně všude. Pozdě odpoledne už
padáme únavou a naštěstí dostávrfune zprávu od Hellen. Přestože sejí stěhovríLní trochu zkomplikova1o'
vše je již v pořádku a átra budeme opět pokračovat spoleěně.

28.1. Ráno posloucháme Citizen radio. Jedna z hlavních zpráv je o torq jak OMDC pomáhá v oblasti
Laikipia north. Je to sice ve svahilštině, ale ''Džiry Pergl a Czech republic'' rozumíme i my' Dnes
navštěvujeme zbývající školy Thingithu primary school (018), Burguret view academy (032) - jediná
škola' kde mají v ředitelně počítač, bohuželjenjako dekoraci, ádné kabely do něj nevedou. Dále
Male primary school (050) a Kabanga primary school (047,088). opět je velmi prašno. Jedeme dvěma
vozy a abychom vůbec viděli na cestu, udržujeme až několikaminutový rozestup' V kombinaci s

pekelným vedrem přicháá únava už po pár hodinách. A po poslední předané uniformě se vtacime na
hotel' kde př'ipravujeme plány pro další dny.
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29 .I. Tento den odjíždíme do districtu Laikipia central, kde navštěvujeme několik sponzorovaných
dětí. Po cestě musíme ještě zastavit kvůli defektu na jednom z nďich ďut. Problém s tlumičem dočasně
vyřeší provrízek a můžeme tak následně opět zamířit do Likii slumu. V jedné velké rodině tu
pomáháme hned pěti dětem a ty nátm na oplátku připraví kásné lystoupení s básničkami a písničkami.
Při příchodu k autu si všimneme. ostrého tmu z keře, zapíchnutéhó trluúko do pneumatilry, snad s tím
lryd1žíme do večera. Jak projíždíme slumerrq tak se na nás opět nabaluje hlouček desítek áeti,
očekávajících sladkosti. Nápis One more day for children ná dveřích ďut zramená pro místní naději a
šanci na lepší život. o dětech, co od nás dostávajíjídlo, dárky a možnost chodit do školy, tady totiž
vědí všichni' odpoledne se vracíme společně s panem Muchři, ďedníkem districtu Laiíipia central na
návštěvu do dětského domova Light for orphans, kde mríme pět našich dětí. Dětslcý domov právě
procháá připominkoým řízením v riírnci jeho registrace u míitní vlády, ale v tuto chvíli ;sou zde
hodně bídné podmínky. Děti tu občas nemaji cojíst, ty menší spí v postelích po dvou, po něLtených
postelích lezou mravenci. A to je i na keňské poměry příliš' takže d;Bí kontroty z urád1i uudou
následovat. Na pozdní odpoledne jsme připravili velké přelalapení pro všechný děti z nejchudšího
slumu Kwambuzi. PřivážÍme a rozdávéme stovky porciove.oé tus. Ponídge á ani v osmi lidech jí
nestíhiírne do misek doplňovat. Alespoň jeden den půjdou děti spát s plnýďžaludkem. Večer nás na
hoteluještě čeká rrríš archítekt, ukazuje nám podrobné plány budou.íi'o áět.kého centra v Doldol a
chvíli po něm příc}uízi náš přítel Josephat, šéfpozemkového uřadu a před náLrni všecbny plríny
podepisuje. Zbývaji už 1en tři další podpisy a m'Wr;me zaěít stavět. Veěer na hote1u slyšim Josephine
hodně hlasitě telefonovat. Mluví s maminkou dvarriíctíeté masajské ďvky, která je v šestém! měsíci
těhotenství a její matka se chystrí ještě nenarozené dítě usmrtit. ýwětbváni a piemlouvání pro tuto
chvili zabká, ale osobní návštěva další den bude nezbýná'
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FOR CHILDREN (Keňa' Kenva)

Reportáž2l2

Právě se nachááte: Úvod > Nadační fond > Reportiíže a videa z Keni > Psané repqrt!!Ž9 s][o]!qg4fi9Íni
> Kenya leden 2011 > keportáž2/2

Pokračováni reportriřie leden _ unor 201 1 ' V tuto dobu jsme se přesurruli do 2 poloviny naši mise.
Zařizovali jsme potřebné dokumenty pro stavební povolení a jiná potvrzení ohledně nového dětského
domova v Doldol. Také proběhla mise do na sever Kenis lIN k sorruílshým hranicim a do největšího
uteěeneckého &ibora na světě Dadaab. Ke konci začínáme stavět dětssÍ domov.
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30. l. V neděli ruím zbývá navštívit posledních devět dětí v oblasti Nturukuma. S oÍientací v této ěásti
nám porru{há dědeček Joan. lvÍríme štěstí a také díky tomu, že jsme rano vy.jeli velrni brzy, stíháme
všechny děti ještě předtím, než odejdou do kostela. Kolem poledne se rozdělujeme, Cyrus s klukama
jedou vyzvednout Elishibu' Johna a Wilíamsona. A my se vracíme na hotel se opláchnout a děvčata
definitivně dobalit, protože nás dnes opouštějí směrem na Thomson wateďalls a nrárodni park Nakuru.
Po hodině čelcíní nám volá Patrick, jen několik kilometni před městem se jim na autě pokaálo
zapalovini. A nísledný sled událostí vede k tomu, že si holky můžou opět všechno vybalit a jejich
odjezd se musí posunout na další den ráno' Nestihnou sice vodopády v Nyahururu, ale poté co níí'Ín
Patrick se Cyrussm pňvezou autem kluky a ětyřletou Elishibu' je čeká jedna milá povirrnost. Do
obchodu nás s takhle špinaými dětmi nepustí, děvčata si tedy berou Elishibu do koupelny. Nejenže se
dnes poprvé svezla auten1 ale poptvé zaživá i teplou sprchu. Čemá louže pod ní ve sprše dává jasně
zniú, že to už bylo potřeba a hlasid děts\ý smích nás ujišťuje, že to pro ní není nic nepříjemného. V
místrrímu supermarketu všechny děti oblékneme a pro Elishibu kupujeme navíc deku. Pro Johna, kteý
měl nejštěďejší adoptir'rrí roďče, kupujeme kolo. To bude zase celá vesnice na nohou. V mezičase se
podařilo opravit druhé auto, takže se děti mohou zase vrátit bezpečně dornů. \ěčer se do midáme' žp
maminka Elishiby svou ''novou'' malou holčičku málem ani nepozra1a' Na hote1u se podrúé dlouze
loučíme s Beatric a Silvií a pouštíme se do ve1ké diskuze s Hellen o tom, jak vlastně děti vnímají tyhle
situace, kdy je na chvilku vytrhnete z jejich běžného života v pustině a během několika rruíIo hoďn
zaávají spoustu }nísných šoků a áátků, které doma nikdy nezaži'ly. Ta hlar'rrí otrízka samoďejmě zrí,
co se vlastně odehnívá v jejich hlavách poté, co se wátí zpátky do sqých domovů. Není to projejich
rodiny ještě horší, než kdyby zustaly doma a nikdy nás nepomaly? Jsou vůbec vděčné za pomoc?
odpověď nám dává Hellen. Díky sponzonim mohou děti prožívat okamžiky, které jsou v jejich
komunitě téměř nemyslitelné. Pro většinu chudých tu bílá pleť zrramená bohatství a důleáté postavení
ve společnosti. A už jen to, že jlmpodáte rukq je jedním z největších zažitků v jejich ávotech, něco co
bylo doposud zapovězeno. Něco cojim dodrívá pocit, že jsou také lidské bytosti' že jsou něhým. A
svézt se auterrr' společně nakupovat nebo oslavovat vánoce? To je za kanicí jejich představivosti,
nesplnitelný sen. Je to i způsob motivace. Pokrrd mohou děti srorrnávat a vi dět, že je i lepší svět a
možtosti tam někde, snaž se tomuto světu přiblížit a udělat maximum, aby zněnily svoji ávotní
situaci, napřiklad poctiqfm stuďem. Postupně se také vracíme k tématům' jež se v minulosti
diskutovala na intemeto!'rých stránlcích. Asi pro Vás nebude ádným překvapenírn, že diskuzi na
facebookových stránkách OMDC díky internetovému překladaěi sledují i místní tady v Keni a nělr'1eří
si možná vzpomenete na jeden z negativních příspěvků, jenž si vyslor,řjl lavinu odsuzu-iících reakcí.
Každý má ptávo lyslovit svůj nrázor, ale mus.el jsem se hodně zastydět, když se mě tu jeden z prvních
dnů po našem příletu ptali, proč se někdo z České republilry vyjadřuje v tom duchu, žě nerní šmysl
pomáhat dětem z cizi země a že by se každý měl starat a postaÍatjen síím o sebe. Vážený pane! Děti,
kteým oMDC ponráhá' tuhle možnost nemají. Neměly to štěstí narodit se na tom správném místě, v
ten sprál'ný čas' do té správné rodiny. Tyhle děti si svůj osud nevybraly, nemohou za to, žejsou
nakažené virem HIY, zz to že už nemají rodiče , za to že byly másilňovány nebo prodány do
manželství, za to žt nemajÍ co jíst, kde spát. Jen na vteřinu si předstalte, že i ý jste teď mohli být na
jejich místě. Tyhle děti Vás neprosí o pomoc. Ale ty, kterým prostřednictvím OMDC pomáháte,
získávají pocit, že ještě není vše úracer1o. Mají moárost žít svůj život v bezpečí, v naději a v lásce'
mají díky vám splněná přání a uskutečněné sny a většina z nich muže bý dfl<y Vám opravdu št'astná.
To, co viďte v jejích očích, se nedá slovy popsat.

popisek
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3 1. 1. Poté, co niLsbÍ^] ráno holky opustily a odcestovaly zpět do Prahy se zastiívkou přes safari v
Nakuru' se chystáme navštívit policejního šéfa Jamese a pak celý zbytek dne strávíme v kanceláři.
Musíme dohnat všechno ďadování, které jsme předchozí dny odkládali. V průběhu dne přichiízí pro
místní obyvatele dlouho oěekávaruí chvíle' Prší. Jak málo a přitom velmi hodně stači k tomu, aby se
žvoty lidí v této oblasti obÍátily zase k lepšímu. Kdo to nezažil, nepochopí. Na ulicích se konečně
objevují louže' stejně jako naposledy před mnoha měsíci.

1.2' V dnešních celostátních novinách The Standard je článek o humanitárních pomocích v Keni a
jeden z odstavců Ýyprávi o OMDC a našem působení v Doldol. opět nuíme celý den vyhrazený pro
práci v kanceláři. Kromě formulářů, zpracováváni textů a fotografií, řešíme i několik návštěv Kromě
asistenta DC z Doldol se v kanceláři objevují i žadatelé o pomoc, ájemci o pěstounskou péči a také
náš noly doktor George Mochama z nemocnice, se kterou máme sÍnlouvu. Máme totiž v úmyslu
otestovat všechny naše děti, co ještě nebyly testované na HIv a movu otestovat děti' jejichž předchozí
test byl pozitivni. Doktor nrim vysvětluje, že v současnosti se nejčastěji pouává krevni test z prstu,
existuje několik druhů v ásadě fungujicich na stejném principu. Dvě kapky krve nakapete na testovací
proužek nebo jinou testovaci pomůcku, na ně přidáte dvě kapky reakění latky a pak čekáte. Na
proužku nebo obdobné testovací pomůcce se po chvíli musí díky reakci objevit nejméně jedna čárka (u
těch ěeslých tečka), pokud se objeví dvě čárky (tečky), mamena to, že test je pozitivní. Spolehlivost
těchto testů přesahuje 99procent. Pokud lyjde test pozitirnrí, musí se pacient podrobit dalším dvěma
testům od jiných ýrobců. Pokud jsou všechny tři pozitivní, následuje rozbor krve, z jehož ýsledků je
teprve oficiálně odvozena HIV positivita pacienta. Samozřejmě existují ijiné testy, ty se zde ovšem
moc nepoužívají (například test ze slin). Vrus HIV se šíří především krví nebo z matky na plod.
Souěasná medicína ovšem dokiíže redukovat riziko přenosu viru z matky na dítě při porodu až k
5_ 1Oprocentům. Dalši zajímavá věc, se kterou jsme se setkali dokonce i u našich děti, má souvislost se
způsobem testování. HIV testy nezjišt'ují přítomnost samotného HIV viru v krvi, ale zjišt\í přítomnost
protilátek HIV viru v těle' Když se pozitivní matce naroď dítě, má v krvi rovněž přítomny protilátky
HIV viru a v prvních šesti ťýdnechje tedy test většinou pozitivní. Po urěité době mohou však tyto
protilátky z těla vymuet a od 1 8ti měsíců věku dítěte lzl už spolehlivě diagrostikova! zda je dítě
opravdu nakažené. Ze sedmi dětí, které dnes jedeme do nemocnice nechat testovat, se to ýká hned
pěti. Při narození byly HIV pozitivní, následně jsme sami provedli několik testů a ty lyšly negativně.
Pro jistotu tedy chceme nechat ýto děti ještě otestovat rozbofemjejich krve v certiťrkované laboratoři,
abychom sí mohli být stoprocentně jistí' U našich dvou holěiček Saraťrny a Susie budeme doufat v
ázrak (dosud všechny testy positivní). Všechny děti zvládají odběr krve statečně abezslz.Y
nemocnici se náůodně setkáváme s našimi italslqími kolegyněmi z dětského domova Tumaini. Ty si k
sobě rovnou berou svoji Susie, jednu z našich testovaných. Malou SaraÍjaku, díky jejím adoptivním
rodičům, čeká po této návštěvě ještě níkup v místním marketu, takže ji oblékáme od čepice až po
botičky. Po zbytek dne opět pokračujeme v důleáté práci v kanceliíři.
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2'2 Ve středujedeme do Doldol a s sebou do auta bereme Josephata, šéfa pozemkového úřadu. V
kanceláři ástupce DC ěekáme, než se ve vedlejší místnosti úoněí jednání. Jednoho z členů oclrranky
našli včera v noci mrtvého v 80km vzdáleném mistě a teď tu dávají dohromady bezpečnostní opatření
a hlášení. Po půl hodině čekaní se nakonec setkáváme s Laikipia north district commissioneí panem
ongoma a během této schůzky navštěvujeme místní obyvatele, kteři mají na našem pozemku
postavená svá stavení a rovněž se setkáváme se sousedy z okolních pozemků. Dos&iváme se k
jednoanačnému ávěru, že v celé oblasti není nikdo, kdo by mě1 proti stavbě dětského domova na
našem pozemku námitl'ry a naopak se všichni netrpělivě vyptávají, kdy už začneme stavět. Pravda" bez
stavebního povoleni se do toho moc neženeme a o chvíli později tak dostáváme od nejvyššího
představitele oblasti Laikipia North jeden z nejdůležitějších dokumentů ''Letter of no objection''. od
tohoto okamžiku patří pozemek definitivně pouze a jenom oMDC pro účely stavby ''rescue center''.
Teď užjen poslední dva podpisy na stavebním povolení. Protože je pan ongoma přizrivcem naší
organizace, bere nás jako vácnou návštěvu do nedalekého národního parku, k1eý neni běžně
přístupný veřejnosti. Fotíme a natáčíme jediného žijícího medvěda v Africe, tančicího slona, gepardy,
žirafy' zebry velbloudy, nosorožce, kochy, opice, papoušky a spousty další zvěře a na obrovskému
slonovi se samoďejmě svezeme a nakrmíme ho.

a l!'trlF

JE
3 '2 Další den vyhrazený pro uřadováni. Platíme na pozemkovém úřadu poplatek 6000Kč za vydání
stavebního povolení. A protože další schuzky dnes odpadnou, lyzvedáme si postupně dalších pět dětí a
jedeme s nimi nakoupit botičky a oblečení za penize' jež nám pro ně dali jejich adoptivní rodiče'

4.2' Ráno začínáme svážet děti ze škol do naší kanceláře, kde užjsou připraveni odborní laboranti
Tony a Moses s HIV testy. Všechny děti to nutné pícbnutí do prstu zvládají statečně' tedy až na Caro a
malou Jane, které tu ztropí téměř až vražednou scénu. Postupně otestujeme 24 dosud netestovaných
dětiček a později přichází náš doktor George s výsledky úterních sedmi testů z nemocnice. Bohužel se
potvrzuje, že je pozitivni Saraťrrra a Susie(Nampakai) a nově je diaglostikována HIV positivita i u
Agres Logoto, dívenlf s nevidomou maminkou. Všechny ostatní testy lYšly naštěstí negativní
(konkrétně děti s OMDC čisly 044' 046,074,076'068'052,075,043,04I,077,082' 045, 012,053,
070'063' 055' 081, 049'073'042'030' 05ó' 010,015' 007,003' 018). Vněkolikapřípadech se
potvrdil rozdílný v,ýsledek oproti testům po narození, jak jsem už lysvětloval ýše. Všem testovaným
dětem jsme lrypsali zdravotní knížky a několik jich bylo lyšetřeno dok1orem kvůli jiným komplikacím,
takže třeba lrene bude od pondělka nosit býle. Na odpoledne jsrne si domluvili schůzku s majitelem
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stavení na našem pozemku v Doldol. Vzhledem k tomu, že slouží v armíídě na druhém konci Keni,
projevil ájem svůj majetek odprodat a my tak vyjednáváme o ceně. Domky budeme potřebovat na
začátku stavby pro dělníky a ockanku a díky tomu, žeje vše oplocené, tak i pro bezpeěné skladování
materiálu. Podmínkou prodeje je i odkup sedmi velbloudů' patřících Íodině majitele' Nakonec se po
delší diskuzi dostáváme na cenu 300tis. Kč, z toho je asi třetina za velbloudy. Za tuto částku získáme
hlavní dům s terasou, ob:rvacím pokojerq jídelnou a dvěma ložnicemi a také další dva menší
dvoupokojové domky. To všechno oplocené a s kÍásným qýhledem na Doldol. A také těch aníněných
šest velbloudích samiček a jednoho samce. Podpis smlouvy by měl proběhnout po našem návratu z
wajir Dflra tomuto qÍhodnému obchodu nebudeme muset v první fiui stavět dům pro personál
dětského domova. Děti a dos$lí totiž musí bydlet odděleně a tyhle domky by měly bý dostatečné pro
personál, se kÍeým v zaěátku počitáÍne.

5.2. Sobotu máme jako odpočinkovou před zítřejším odjezdem. V kanceláři chvíli papírujeme a pak
se rozjedeme do Likii slumu navštívit některé děti a sesbírat od nich dopisy a kesby pro adoptivní
rodiče z Čech. odpoledne s trochou nadsázky diskutujeme nad tím, zda se vůbec n8kdy mťrze Keňa
přiblížit k evropské urovni. Jsou tu nejméně tři odvětví, v nichž může Keňa úspěšně soutěžit s
Evropou. Bankovnictví, security a mobilní komunikace. Sigrral na mobilním telefonu zachytíte i ve
vzdálených pustinách. Nejrozšířenějším operátorem je společnost Safaricom. Kromě stiítních institucí a
velLých spoleěností tu všichni pouávají předplacené karty. Minuta místnjho hovoru stojí méně než
korunu, smska asi 20haléřů. Nejmenší dobíjecí kupon je za 10Kč. Zjevně fu narozdíl od ěes\ých
opeÍátoni pochopili, že když umoárí lidem lewější volání, vede to k delším hovorům a ve qÍsledku
jsou na tom s tržbami stejně nebo ještě lépe než při lysohých ceruích. A Keňani se dokážou hodně
dlouho vykecávat. Kdyžjedete v autě s více lidmi, tak není chvíle, kdy by někdo netelefonoval. Takže
máte po hodině jízdy pocit, že vám upadne hlava. Pro tyto případy rozdáváme v autě banany, s plnou
pusou totiž nikdo netelefonuje. Další velkou lychytávkou mobilní sítě Safaricom je služba mpesa'
mobilní převod peněz. Dobijete si kedit na svém telefonu a jednoduchou smskou ho třeba celý
převedete na jiné telefonní čislo na druhý konec Keni. A tam si ho v jakémkoliv obchodu s logem
mpesa (sou jich tu tisíce) může majitel telefonu lyměnit zpátky na peníze. Celé to trvá jen lteřiny.
Geniálně jednoduché ajednoduše geniální. Další zdejší úspěšnou kapitolou jsou média a informace. Z
deseti televimích programů běží v jalcýkoliv okamžik nejméně na sedmi z nich zprály. V hlavním
lysílacím čase trvají televizrrí noviny téměř hodinu a kdo má telev:zi, takje nemůže }ynechat'
Sledovanějšíje užjen ''Bella''' venezuelská telenovela, jež zzěná každý den večer v osm hodin. Tuhle
slátaninu tady s1edují snad už úplně všichni. \É městě čte také téměř každý běžné noviny. I malé děti
zrrají jméno svého preádenta a většina dospělých zná jména všech členů vlády. Politické problémy
jsou ostatnějedním z nejčastějšich námětů společenshých diskuá a už teď tujede naplno předvolební
kampaň před parlamentními a prezidentsbými volbami v roce 2012. To jeKeř:o,.

6.2' V neděli začiná naše Wajirská mise. Jak jste se v úvodu dočetli, spojili se s námi spolupracovníci
oS\ jelikož se o nris dozvěděli z celostátnich novin The standaÍd z 12. ledna, kde o nás v dlouhém
člínku psali, že pomríháme zrreuávaným, hladoým a jinak strádajícím dětem a tak nás teď místní
kolegové požádali o společnou ýpravu na sever Keni k hranicím se Sonrá'lskem. Tuto oblast sužuje
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obrovské sucho, umíÍají ta m zvíÍata žizní,lidé nemají pitnou vodu ani cojíst' Školy, pokud nějaké jsou,
jsou poloprazdné. Děti chodí někdy i desítky kilometrů k nejb1řší vodě s osly a velbloudy. Malé dívky
jsou prodávány do manželství za domáci niŤata ajsou jim dělány obřízky bez lékařské asistence' Do
těchto koněin lryrrížme z Nanyuki obklikou přes Nairobi se zajižd'kou přes 600km. Důvod? Přímou
silnici z Nanyuki přes Isiolo občas okupují bandité a cesta není bezpečná. Před měsícem tam postříleli
celou pětičlennou posádku jednoho z projŽdějících aut. V Nairobi seještě setkáváme s Elizabeth a
Proxedes, členkami představenstva OMDC a později i se dvěma spolupracol'níllry oSN a upřesňujeme
časoý harmonogram pro nás1edující dny. Celkem nás v autě pojede osm - my dva z Čech, dva hoši z
oSN, Hellen a Cyrus, Boniface z celostatní televize NTV (obdoba naší Nolry), Job Weru z novin The
Standard (obdoba českého DNES) a k tomu spousta zavazadel, takže se o pohodlí moc mluvit nedá.
Před odjezdem ještě kupujeme novou pneumatiku, ta propichnutrí už nejde dofouknout ani po opravě.

7.2. V pět hodin ráno odjíždíme do Wajir. Předpokládanlý pÍijezd je někdy kolem půlnoci. Zhruba do
poloviny cesty, konkrétně do města Garissa" vede ještě přijatelná, asfaltová silnice. Pak už ale končí
vše - asfalt, polícejní kontroly, vojenské hlídky, možnost natankování, koupě vody, prostě vše. Nyní už
je jen poušť, buš a cesty plné prachu. Teploty zde dosahují až 45 stupňů ve stínu a jediný, koho zde
potkáváme' jsou zaprášené déti a Ženy' sqiící u cesty. V ruce drž plastové nádoby a prosí o vodu.
Míjíme velbloudí karavany' pastevce s osly a kávami směřujícími k nejbliXí vodě, což muže být
výprava i na několik dni. občas zahlédneme i žira$. Pak a1e také spoustu rnrtv.ých zvířat, která
uhynala žuní, děsivé pohledy' občas nám přes cestu přeběhne veverka nebo malá antilopa. Pozdě
večer za doprovodu hlasidch amplionů, stále hlásajících Alah Akhbar, dorttžime do hotelu ve Wajir,
muslimského města, obývaného z převážné části Somálci. Mrírne za sebou 14hoďn náročné cesty a
další výměnu pneumatiky. Po každém defektu musíme pneumatiku ve městě nechat zalepit, aby by1a

rczewa vždy k dispozici. S náročným terénem totiž přibývá počet těchto nepřljemných nehod.

8.2. Ráno na snídani v hotelu potkáváme sympatickou, upravenou dívku v modrém tričku se makem
EU a nápisy potravinová pomoc Wajir. Po snídani nakupujeme balíky jídla a pití pro dvěstě dětí a
odjíždíme do nového districtu Eldas, kde nás po ětyřhodinové cestě vítají místní představitelé a DC.
Společně se security doprovodem se vydáváme do nemáma a po půl hodině přijíždíme ke škole' Ke
škole?? Dvě místnosti sbité z klacků, všude fouká obrovslgÍ vitr a prach. Uvnitř namačkané děti ve 40ti
stupňovém vedru' sedící na staqich plechovkách od potravinové pomoci s nápisem UsA AID.
Natáčíme roáovory se dvěma dívkami, které jejich otec prodal do manželství qýměnou za
hospodářská zvířata, to je tu bohužel celkem obr.yklou tradicí. Nejdříve ale musíme qlhnat asi
dvacítku lidí z doprovodu, pÍotože místním dialektem naléhají na dívky' aby nic neříkaly a
nepoškozovaly tak komunitu. Dívltry nám pak tichým hlasem sdělqí' že chtějí chodit do školy a chtějí
žít vlastní život. Místní zvyklosti nemůžete změnit ze dne na den' ale informační kampaň je dobým
začátkem' Uděláme pár fotografii a jdeme rozdávat dětem jíďo a pití' Režie se ujímá Boniface a natáči
reportríž do místní celostátní televize NIY něco jako u nás NOVA, s dosahem vysíání až do Ugandy a
Tanzánie. Hellen do kamery rozčileně ly4ývá vládní představitele, at'se zvednou ze sÚch zadků v
Nairobi a přijedou se osobně podívat, jaká je tu situace. Skola nemá lavice ani ždle, ockamý plot
před prachem ani toalety. Vtom náhodou přijíždí ta stejná dívka ze snídaně s tričkem EU, velkou
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Toyotou s nápisem potravinová pomoc. Jenže auto je pÍázdné. Žádné jidlo anvoda. Když nás vidí, jak
rozdáváme pití a jídlo, rychle se otáčI a mjzi' Evropská unie poskytuje granty nevládním organizacím,
působícím mimo jiné v této oblasti. Podle místních má zrniňovaná organizace zajišťovat obědy i pro
tuto školu. Tinhle to úspěšně předstírá už spoustu měsíců, jídlo od nich tu ale nikdy neviděli. občas
přijedou, lyfotí se s dětmi a zase odjedou. Hlavní město Nairobi je vzdá1ené l7hodin a tak je jaklrkoliv
kontrola téměř nemožná' I tady se árácejí peníze z EU Po dokončení reportáže násještě poádal
starosta, že mají ve vesníci opodáljedno velrni nemocné dítě, zda můžeme pomoci. Zjistili jsme' že
otec to s$fizal před úřady již několik měsíců. Nerni pý peníze na cestu do Wajir, kde je nejbliXí
nemocnice. Nevrí}riíme a labíáme okamžiý odvoa dvanáctileý kluk je vážně nemocný. Situace se ale
trochu lyhrocuje, otec ďtěte ani část místních zprvu nesouhlasi. Alláhpý každému předurčuje osud a
tak je pý cesta do nemocnice zbyteěná. ýhrožujeme tím , že repoftáže' jež mají pomoci přivést peníze
do této oblasti, by nemusely být odvysílané. ýjednáváni navic komplikuje sloáté překládrírrí z
angliětiny do svahilštiny a ze svahilštiny do mistního dialeftÍu' Nakonec jsme úspěšní a chlapce i s
otcem nabiráÍne do auta a v pozdních hodinách ho odvážíme do Wajř district hospitď. Tam nrím
ozrramují, žsbez opračního Á1aoku zbývá chlapci jen pár ýdnů života a ještě v noci ho tak ěeká
několik vyšetření a rozbory krve . Výsledky budeme ale mát aŽ ráno . V pruběhu dne nám na autě
odešlo čid1o na zadních dveřích a pozdějí se poškodil i ámek, dveře už nejdou vůbec otevřít a auto
neustále bliká, takže musíme prozatím vytrílrnout pojistku' čímž vyřadíme z funkce i tolik potřebný
klakson.

9.2. Ráno se vracíme zpátky do nemocnice' Dozvídríme se, že našemu malému pacientovi budou
muset s urěitostí vzít jednu ledvinu a navíc bude v dospělosti neplodný. Jedná se o složitější operaci,
takže ho čeká převoz do nemocnice v Garissa. Něco jako sanit]ra tu samozřejmě neexistuje a protože
už rruíme auto plně obsazené, kupujeme da1ší dvě jízdenky na autobus. Chvíli siještě povídáme s
doktorem opondo o situaci v celé oblastí. Všechny problémy tu mají stejného původce - katastrofální
sucho. Jedna věta rriím na ďouho utkví v paměti: ''Kolik ěasu ruírn ještě zbývá, když už žini ahlady
umírají i žka$ a ve1bloudi?''. Slova se potvrzují jen o par minut později' kdy cestou k nejbližšlrnu water
point - napajedlu vidíme první mrtvou žirafu. Další mrtvá zvířata jsou rozeseta kolem malého rybnftu,
jenž tu sloužíjako napajedlo pro všechna zvířata. ''Jak je to možné?'', ptáme se cyruse, kteqý jinak v
Keni dělá turistického průvodce. Zvířata blouď vyprahlou krajinou a desítky dní hledají potraw a
vodu. Když už dorazí do tohoto mista, s prázdným žaludkem se napho napliou a to má pro spoustu z
nich tragické následky' ''Jestli bude tohle sucho ještě ďouho pokračovat' budeme mít žřas akorát v
zoo''' dodává zkroušeným hlasem Cyrus nad mrtvolou žiraÍiho mláděte. V poledne navštěvujeme
místního DC a policejního šefa. Zptáxa o zachraněném chlapci se tu rychle rozkřikla a musíme vyplnit
nezbytná hlašení. I tady se uřady zabývaji zmedbáváním výcholy a poškomváním pÍáv dětí. Po
těchto formalitrích odjíždíme do Garissa, odkud nás átra čeká cesta do utečeneckého kempu v
Dadaab. opět se nárrn ohnul zadní ochranný Íám na autě a navíc přestalo flrngovat ABS.
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l0.2' Hned ráno navštěvujeme v Garissa místního DC (vedoucí představitel klaje), abychom mu
představili naši organizaci. A následně i policejní šéf4 protože pro oficiání vstup do uprclrúického
tábora v Dadaab potřebujete buď povolení z uřadu pÍo imigranty nebo policejní eskortu. Volíme tedy
druhou variantu, i kvůli bezpečnosti. Po cestě opět měníme píchlou pneumatiku a opět tu zadní' Asi po
hodině přijiáíme do Dadaab, malého města' v jehož nejbližším okolí se nacháá komplex tři
uprchliclcých táboru Daphaley, F{agadera a lfo, v nichŽ žije v současnosti přibližně 300tis. liď. Naši
průvodci nás dopředu informovali' že podle oficiálních statistikjsou na tom obyvatelé těchto táboni po
všech stránkách daleko lépe než pruměmý Keňan. Mají zdarma dostatek jídla a vody, zdravotní péče a
vzóělini, kostely, mešity. Komplex vanikl v roce 1991 jako útočiště pro uprch1tky ze zrmi anitaných
válečnými konflikty' jako je sousedni Sorrrálsko, Súdan nebo Etiopie' Jak se dočtete na internetu:
ýděšení Somálci, kteří utekli z hlavního města Mogadiša před boji mezi povstalci hnuti Šabáb a
provládními jednotkami, popisují peklo, ze kterého se jim podařilo uniknout. Rozkládající se mrtvá těla
na ulicích, broby narychlo vykopané v zahradách a domy srovnané se zemí minometnou palbou' Těm
št'astnějším se podaří utéct do uprchlichých táborů, třeba právě sem do Dadaab. Realita, k1erou tu
vidíme dnes, se od té popisované ovšem zraěně liší. V Dadaabu míjíme desítky aut s nizrými nápisy na
dveřích od oS\ přes Norskou a Dánskou radu pro uprchlíky, Lékaře bez hranic a především UNHCR
- lJřad vysokého komisďe oSN pro uprchlík], podjehož správou jsou dnes všechny tří tlíbory. Už v
prvním z táborů na rrís zuřivě rrrrívají obyvatelé poté, co si všimnou, jak natáčíme obchody s mobilními
telefony, cestovní kanceláře, autobusové n ádraži, fotbalová hřiště a další vymoženosti civilizace. Náš
ozbrojený doprovod z Garissa nám s úsměvem na rtech lypníví, že tady je to takoý malý ÍE na zemi.
Kde jinde můžete át desítky let bez nutnosti pracovat a lydělávat si na ávobytí. Tacly se desítl,.1
charitativních organizací z celélto světa postarají o všechny. Z oťtciálnich zÁrojů se doótete, že jedním z
největších problémů tuje nedostatek vody, údajně ''pouhých'' l51itrů na jednoho obyvatele denně. Ach
jo. Skoda' že jen o prír hodin cesty drll v Eldasu a Wajiru si se stejným množstvím vody musí lystaěit
1idé celý měsíc. Jedeme hned do druhého tábora a po cestě míjíme letiště, ror'něž vybudované z peněz
oSN. Všechny tabory jsou obdobou keňsloých vesnic nebo měst s pevnými hliněnými domky. ' Je tu
dostatek mista pro všechny a překvapivě ádné oplocení' ale kdo by odsud vlastně utíkal. Stá]e
nevěříme realitě a tak trvrírne na torq že chceme vidět to nejhorší místo, které tu je. Tím je transitní
stanové městečko pro nově příchoá s omačenim Blok N-0 v táboře Ifo' V obrovských stanech s
nápisy UNHCR přespává vždy maxinrrílně 10lidí včetrrě malých dětí. V prvním stanu, u něhož
zastavujeme, seď několik súdrins!ých žen s malými nemluvňaty. Postupně se diíviíLrne do řeči s
každýrru koho potkíme. Natáčíme rozhovor s mladíkerr; jenž si tu poslední tři roky přivydělává jako
překladatel' Jeho příběh začíná smutně. Jako malý chlapec přišel při ozbrojených konÍliktech v Šúdánu
o oba rodiče a utekl do Etiopie, odkud se časem dostal až sem' Dáluž ale musíme jen koutit hlavou.
Mladík tu totž žije jĚ přes deset let. Na otázku, jestli se chystá vrátit domů, odpovldá 

' 
že možná tak za

pět let. Snažíme se mu dodat odvahu, že s jeho angtiětinou by se v Súdánu určitě uplatnil lépe než
spousta Keňanů, kÍeří tam po škole odcházejí za prací. Jemu se ale nechce do rodné jihosúdrínské
vesnice' protože někde zaslechl, že se tam přistěhovali i lidé ze sevemí části Súdrínu a on prý nebude
bydlet ve stejné vsijako jeho nepřátelé, alespoň tak je teď ozračuje, přestože tisíce z nich s ním nyní
sdílejí stejný utečenec\ý tábor. Na dotaz, co by ho přimělo k návratu, odpovídá' že kdyby mu vláda
dala zadarmo úrodnou zemědělskou půdu, tak by se asi vrátil hned. A to užje trochu moc. ýpínám
kameru a odcházím za ostatními do auta a v ušich mi mí až do večera stejná věta: tihle lidé si
nezaslouá jakoukoliv pomoc. Mizíme odsud a jsme bohatší o další zkušenost. Děti ve slumech v
Laikipii jsou na tom mnohem huř nežtady a pomoci, kterou od nás dostávají, si opravdu váá. Bohužel
v okolí Nanyukije OMDC téměřjedinou nevládní organizaci, poskytující reálnou pomoc lidem ve
slumech. Vracíme se tedy do Garissa a navštěvujeme mistní nemocnici, do které mezitím dorazil náš
nemocný klučina s tatínkem' opět nemilé překvapení' doktoři se je rozhoďi poslat domi a ponat až
na další ýden z důvodu, že to prý není až tak akutní. Jdeme tedy rovnou za ředitelem nemocnrce a
díky přítomnosti chlapců z médii najednou lékaři mění niízor a hocha ěeká da]ší den hned několik
vyšetření. No vida. \Ěěer se na hotelu loučíme s rrašimi muslimslcými průvodci Mohammedem a
Hassanem a už se těšíme na odje zd zpátky do Nanyuki. Přece jen je to tu ještě pětkÍát zpomalenější,
než na co jsme dosud byli zvyklí.
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11.2. Konečně opouštíme muslimskou část Keni. No vlastně ještě ne. Včera jsme se totř domluvili,
že snídaně bude v sedm. S místní dochvilností to a|e ntamená, že z našich čtyřech keňslqich
spolucestujících vidíme prvního až kátce po osmé hodině' Zaěnáme být Íochu nervózrí, přeci jen
máme před sebou dlouhou cestu. Další větš í zdrženi labkáme v nemocnici, kde nás nechají čekat další
hodinu, aby niím nakonec neřekli ádné nové informace o našem zachráněném chlapci. To už se s
Jřkou moc mluvit nedii. Hellen mě upozorňuje, že se rrriáme uklidnit. Afričan é věÍi, že se na cestu
musíte vydat v dobré náladě a bez konflilrrů, jinak se může přihodit něco špatného. Snad je to jen
náboda, žp po hodině cesý slyšíme mámý zvuk prÍudné pneumatiky a tak ji opět měnltne za rezpwu.
Bonny mi nezapomene připomenout, že právě tohle je ta špatná věc, která se přihodila, protože řidič
(Jirka) nemá dobrou náladu. No nic' po krátké pauze jedeme ďíl. Neuběhne ani půl hodina a opět se
auto naklání ze strany na stÍanu' opět ten stejný zvuk a opět zadni pneumatika. Další rezervu už
bohuŽel na voze nemáme atak zvažujeme' jaké jsou možnosti. Garissa je hodinu a půl za námi,
nejbližší město hodinu a půl před námi. Takže stopujeme. Jedna moárost je, že se Cyrus sveze s
pneumatikou na opravu do jednoho z měst a pak zpátlrry. Méně pravděpodobnější je, že nám zastavi
někdo se stejným typem vozu (těch tu ovšem moc nejezdí), jedoucí stejným směrerq půjčí nám na kus
cesty svoji rezervu a navíc bude akceptovat to' že pojede za námibez rezsrvního kola hodinu a půl k
nejbliXímu pneuservisu. První stopuje Cyrus, jeho snaha rruí přesně opačný efekt, auto i dva autobusy
kolem nás prolétnou nadzvukovou rychlosti. Kvůli obavrám z banditů tu nikdo běžně nezastavuje.
Maximálně bělochůrn Takže se stavím do cesty já a máme obrovské štěstí. Hned první auto je Prado
jako to naše abrzdi. Když zahlédne zbytek posádky, pomalu jede ještě dalších dvěstě metrů než
zastaví, pro jistotu. Sezrramujeme se s cestujícími v druhém Pradu a majitel auta přistupuje na náš plán
a půjčuje nám své rezervní kolo. Nálada se rázem změní k lepšímu a za dvě hodinlry společně
přijíŽdíme k prvnímu městu s pneuservisem v cestě. Tam se dozvídáme další překvapivou informaci.
Na jedné z našich poškozených pneumatik jsou viditelné dva velké vpichy od hřebů. Pý jsme museli
najet na nástlahrr, kterou tu převážrě v noci použvají bandité Z Al Shabaab. Je to ten mámý kovoÚ
ježek, barevně splývajicí se silnici, takže jsme si vůbec ničeho nevšimli. Asi jsme měli štěsti, možná se
bandite neodviižili na naši početnou posádku nebo jen v noci zapomněli nástrahu na silnici. Roáodně
jsme si tedy oddychli. Díry v pneumatice nám v místním pneuservisu opraví obvyklým způsobem -
nacpou do nich kousky hadrů a gumu znovu nahustí. Pokačujeme v cestě a pozdě odpoledne
dostáváme zprávu z oblasti pod Mount Kenya. Na poměrně velké ploše tam hoří. A důvod? Dlouho
nepršelo a něk1eři Keňané věÍi' žp právě tímhle způsobem déšť přivolají' Uvidíme, po dnešku už
africké moudrosti nepodceňujeme. A na cestu užjen s dobrou náladou.

!
I
!
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T

12'2.-13.2. Celý víkend odpočíváme ataké zpracováváme fotografie, informace pro intemet a
facebook, účetnictvi. Ani nás už nepřekvapuje, že v místech, kde v pátek hořelo, dnes vydatně prší.

},4.2. Dnes bojujeme o poslední podpis na stavební povolení na kajském úřadě v Nanyuki. Ve
zprávách v jednu a ve čtyři na stanici NTV běží dloúá reportáž o naší pomoci ve Wajř, včetněI
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rozhovorů Hellen a JiÍlq/. V novinách The Standard je Jobův článek na stejné téma skořo přes celou
stránku. Jelikož je dnes sv. \álentýn4 spousta lidíje oblečena do červeného, na u|icích se prodávají
květiny s čewenými květy a žertovné i milosÍné smsky pípají každou chvíli. V televizi je kvůli
Valenlinu celý den mimořádné vysílání a vůbec to tu oslavuji skoro jako Vánoce.

15 '2' Konečně jsme dobojovali. Máme poslední podpis na stavebním povolení a následně i osvědčení
z pozemkového ďadu, že jsme splnili veškeré ákonné náležitosti. Y zápéti se domlouváme s geodety
na další den na zakreslení profilu pozemk-u pod hlavní budovou a na přesném výyčení příjezdové
komunikace, protože miíme v plánu ještě tento ýden začít se zemnímí pracemi' odpoledne máme
domluvenou schůzku s majíteli stavení a velbloudů z Doldol. Podepisujeme u advokáta kupní smlouvu
a protože nejmenší bankovkaje 1000KSH (tedy asi 220Kč), předáváme opravdu velkou komadu
peněz'

|6'2. Dopoledne odjížÁime dvěma vo4l do Doldol společně s Josephatem z pozemkového a čtyřmi
lidmi z geodetického uřadu. Celý den vyměřujeme přesné hranice pozemku pro budouci oplocení. od
posledního měřeni totiž došlo Ze strany úřadů ke zpřesnění plánů a k menšímu posunuti jedné podélné
hranice, takže je teď parcela o pár set čtverečních metrů větší. Včera tady po mnoha měsících pršelo a
ukje tu dnes celkem živo. Podjedním keřem zahlédneme malou želvu ajen o kousek dál přeskakují
mezi stromy dvě opice. Jen naši velblouď jsou dnes celý den pryč na pastvě. Pozdě odpoledne ještě
měříme a zakeslujeme profil pozemku v místech, kde by měla v budoucnu stát hlavní budova
dětského domova. Zároveň se domlouváme S pastorem kostela, jemú patří pozemek hned pod námi,
na torrr, abychom tudy mohli v průběhu stavby projíždět s technikou a s naším vozem. V Lentile Hills
_{cademy wzvedáLÍne ávotopisy patnácti dětí k adopci a na zpáteční cestě opět další mičená
pneumatika, tentokÍát proražená od kamene, to už snad nemůže být pravda.

| ,- 2. Dnes objednáváme těžkou techniku na protažení cesty a srovnání pozemku do roviny' A není
to zovnajednoduché. Část pozemkuje na skáĚ, tatže potřeLujeme těžký pásoqý buldozer D7 a ten
nejbliXi maji aŽ v Nařobi. Musíme zaplatit přepravu ve\ým nákladním vozem a qýtné za průjezd
ďemi distrtlty' jen to nás přijde na 45tis. Kč. A pak dva až tři dny práce stroje v terénu zavice než
l t-'t]tts. Kč. Nakonec se po dlouhém smlouvání dohodneme na platbě v několika splátkách a souprava
ta}i kolem poledne vyjiždi z Nairobi' aby další den ráno mohl být buldozer na místě v Doldot. Mezitím
se připravujeme na zítřejší náročný den a prr.ní noc v našem novém obydlí v Doldol. Nakupujeme
za:ob1' a balíme si s sebou všechrry věci.

l8 ] Ráno vyjíždíme už v pět hodin. Řidič soupravy s buldozerem se bohužel po cestě někde ztratil a
ut na něj v Doldol ěekáme až do lOhodin' Kamion přiváží téměř muzejní kousek, rok ýroby 1976. U
'*'l- bv se takorď stroj válel možná ve sběmě, tady má pý stále hodnotu kolem 7mil. Kč. Krátce po
desate hodině dochrízí ke ''groundbreaking'', tedy prvnímu kopnutí do zsmě' což je zde chápáno iako
t-rl'jcralní zaMjení stavby. Zaóná se protahováním silnice z vrcholu celého kopce, kde stojí naše
zakoupené domky, až úplně dolů k napojení na příjezdovou cestu, celkemje to bezmála kilornetr.
Během toho padne pár suchých stromů' které necháváme nasekat a dřívi později použijeme na vaření'
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K obědu kupujeme na tÍhu kozu, místní masajové nám ji připraví a uvaří. Masa je tak dost pro všechny
i na večeři' odpoledne ještě movu lyměfujeme přesnou polohu budoucího dětského centla a začiná
''eroundleve1inď', srovnání pozemku do roviny. Vzlrledem ke sklonu svahu se niím tahle práce
protrí,bne na další dva dny. \éčer jsme pozvaní do domu pana Kapara. Tomu, jak velkáje to pocta,
nasvědčuje i fakt, že dva dny před námi tu byl na návštěvě ministr životního prostředí a před několika
týdny dokonce i keňshý prezident s poěetnou ochrankou. Já a Hellen tu po veěeři i přespávríLrne a Jirka
se vrací strávit první noc v našem novém obyď.

19.2. Sror.návání pozemk-u dnes pokračuje, už musíme používat i nivelační přístroj na lyměření
přesné roviny' Většinu práce z2' Íás uŽ dě[á těžká technika, takže miíme spoustu času na povídání si s
místníÍni' kteří se postupně přicházejí podívat na naši rušnou stráň. Zastavuje u ruís jeden masaj s
kozou uvázanou na proviázku a paní Kaparo v tu chvíli lypráví Hellen krát\ý příběh' Během chvíle
obě propuknou v smích, pý před námi stojí milionrář. Keňané totž mají rádi ěemý humor a tak i na
jeho smutném příbčhu najdou vtipnou stránku. Před deseti až patnácti 1ety byl celý distÍikt Laikipia
north téměř neobydlený a oblast slouála pro výcvik britské anftídy. Ta tu po sobě zanechala spoustu
nevybuchlé munice a byla jen otáuka času než se objevili prr'rri naněni, dospělí i děti. Zastupování
prvních několika set poškozených se ujal renomovan''ý brits\ý právník Martin Day a lyjednal pro oběti
na místní poměry pohrídkové odškodnění. Tenhle muž například získal dva a půl milionu (Kě) za menší
poranění na rukou. Spousta peněz pro člověka, k1eý nikdy předtím ani neviděl banku a tyhle peníze se
pro něj postupně staly prokletím. Začalžit neňzrným životem, trávil měsíce na hotelech s leh[ými
děvami a hromádka peněz se zrrrenšovala až do okamáku než ho zavřeli do vězení za narušoviíLní
pořádl'-u. A tak tu teď před ruími stojí chudý milionái pnívě propuštěný z vězeni, jehož jediným
majetkem je teď jedna koza a dřevěná hůl. Další tragikomickou přihodu se dozvídáme od manželky
bývalého majitele našich noqÍch stavení. Minulý dden, když jsme podepisovali smlouvu, jim na
pozemek vnik|y opice a odnesly si asi dvacet kuřat a slepic' zbylo tujen peří. Gibboni mají obrovskou
paměť a pokud jim jakkoliv ublížíte, pamatují si to i několik let a můžete se tak těšit na odplatu. Sami
nezaíúoči' ale v sebeobraně dokrížou i zabíjet. ostatně o síle asi stočlenného stáda, prochríaejícího dalši
den brzy ráno na protějšim kopci, nikdo nepochybujeme.

20.2. Bu(doznrje op,ět v plném provozu od šesti riáno. Rovinu pro základy dokončí až odpoledne a na
ávěr ještě udělá odvodňovací kanál nad parcelou a vniřní příjezdové cesý nad i pod dětslqfm
domovem. Pakještě připevňujeme u cesty velkou ceduli s popisem toho, co tu vlastně stavíme, cožje
dagi ze zakonných povinností. V meáčase ještě oficiálně přebíráme klíče od našich nových domků,
nicméně jsme domluveni s původními majiteli, že do otevření dětského centraje zde necháme bydlet a
oni nám za to budou náš majetek střeát. \rbčer se wacime zpátky do Nanyuki, kde je mítink
představenstva keňské OMDC a ten se protahuje až do nočnich hodin.

http://www-omdc'cz/nadacni-fonďreportaze -2x0g---2o|l/keÍrya-|"d" 
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21.2. Dopoledne se schiizíme v kanceliíři, rychle dokončujeme poslední resry Před odjezdem nás
ještě čeká návštěva policejního šéfa. Jeden z našich sponzorovaných chlapců utekl z domova a později
byl zadržen policií na ulici. Není velké překvapení, že to je právě Nelson Wambugr'; jemuž se před
několika měsíci oběsila maminka a chudák kluk se z toho dodnes ještě nedostal. Navíc sijeho táta
domů přiveď novou paÍtneÍku a to už bylo na malého kluka příliš. Scházíme se tedy s policejním šéfem
a otec dítěte nám slibuje' že se svému synovi teď bude maximá|ně věnovat a s tímto slibem si ho i sám
odvádí. odpoledne se ďouze loučíme s Hellen a Jamesem, ale čeká nás ještě ďoúá cesta do Nairobi s
důležitou zastávkou ve velkoobchodě se suvenýry. Tam se chystáme koupit několik zajírnaých
předmětů do internetové aukce, jejft v'ýtěžek chceme použt na stavbu dětského domova v Doldol.
Večer se ještě schrídme na krátké povídání na hotelu s doktorem Martinem a v noci nás na letišti čekí
další loučení s Patrickem a Cyrusem. Pět týdnů uplynulo rychle' ale byly naplněny spoustou práce i
ážitku. oMDc ušla veftý kus cesty, na které by se neobešla bez podpory adoptivních rodiěů na dálku
a sponmrů' pÍoto ávěrem velké díky Vám všem.
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Jiří Pergt alďLonra Štěpao + celý fým OMDC

. Nadační fond
o KONIAKT a dokumenty

r OMDC Team

Výpis z obchodního reistříku _ oNE MORE DAY FoR CHILDREN
Keňská registrace
osvědčení o konání sbírkv od KÚ
Výroční zpráw

. Yýroéni zpráva za rok 2010
r VÝroční znrÁwa za rnlr ?ooQ

ADoPCE _ nové děti
r Zachráněné masajské holčičhv - únor 2012
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r Fotogalerie a informace LEDEN 2012
r Fotogalerie a informace SRPEN 201 1

l Fotogalerie a iďormace LEDEN 2011
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Nadační fond - oNE MORE DAY
FoR CHILDREN (Keňa' Kenva)

Navštívili naší kancelář mimo mojí oblyklou dobu 2

Právě se nachááte: Úvod > Nadační fond > Lidé. kteří se mnou navštívili KEŇU a iejich zááthv >

Navštívili naší kancelář mimo mojí obvyklou dobu 2

Hanka Šináglová

Jak se stalo, že jsem zaháčkovrína v OMDC? Po mém lednovém náwatu z Keni, jsem seděla u netu a
hledala informace o této kriísné zemi, věděla jsem, že se chci wátit a matný termín návratu byl
naplánován na půlku března. Při svém hledaní informací jsem narazila na web OMDC. Přišel mi
neprofesionální, nepřehledný a pro člověka ktený neví co hledá odrazující. Ale dýchalo z něj odhodlání
a zapáleni pro věc, oproti těm všem laásným webům nebyl studený a áskal si mou důvěru'
Na stránkách jsem našla nešt'astnou Naiyakan, lrÍerá přišla o své adoptivní rodiče a pň představě, že
by mohla přijít o střechu nad hlavor1 pokud se nenajde někdo jiný, mi běhalmráz po zádech, váhala
jsem asi tak 30 vteřin a ještě v noci jsem zadávala pÍkaz k úhradě a psala mailpanu Perglovi, že
posílám roční platbu, ale zatím se nechci stát adoptivním rodičerq že zůstanu na volné noze a zase
příště pomůžu jinému dítku ve svízelné situaci. Tou dobou byl pan Pergl v Keni, takže odpověďjsem
neěekala a jako sprár,ný workoholik rruím všechay maily na mobilu, takže když mi přišla odpověď
ještě druhý den, musela jsem zastavit, protože oči se ri alíly slzami. Celé mi to leželo v hlavě a
myšlenka, že rodíče posílají svým svěřencům d.írky' jen malá Naiyakan nic nedostane mne dohnala k
zaďání dalšího příkazu a mailu s prosbou pro pana Pergla ať malé nakoupí. v tuto chvílijsem stále
rozhodnutrí nebýt adoptivním rodičem a být všech a přitom nikoho.
Pan Pergl mi nabizí pomoc a doporuěuje prověřené a spolehlivé pnivodce po Keni' bez security se
pohybovat po Keni je velmi nebezpeěné a dvě bílé ženy by pozomost poutaly. Nabíl možnost
navštívit kancelď OMDC v Nanyuki a malou Naiyakan v Meru. Má plrfurovaná poklidná dovolená v
Keni, se zaěíná měnit v poměrně vefti trip včetně vnitrostátních pře1etů. Kontaktovala jsem mailem
Cyruse a Patricka z Kenya Tours a začala s nimi plánovat svou dovolenou, návštěva Nanyuki, zde se
nachazí sídlo OMDC v Keni a Meru tady jsou v sirotčinci ubytované masaiské holčičky a když máme
ten vnitrostátní přelet a cestujeme přes půlku země přibereme národní parky Nakuru Lake, k1eréje
proslavené neuvěřitelným množstvím plameňáků a bílých nosorožců a NP Masai Mar4 tu zná snad
každý, natáčela se zde Lvice Elsa. Tou dobou sí začínám potuávat s myšlenkou a co kdybych si přeci
jen Naiyakan vzala na stalo, ale ja} to bývá, kdo zaváhá nežpre' Zatímco já váhala, okouzlila Naiyakan
pana Kříže a ten se jí u1al. Děkuji.
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I To už se vrací pan Pergl z Keni a přivriá k adopci další dětičky. Mění se plán cesty s Íin- že se na nové
! děti dojedeme podivat' abychom tady pak mohli referovat a tak při plánování a prohl2eni fotek se

stalo, že mám najednou adoptovanou Ruth, která mne okouzlila svýma očima a 15cti letého Samsona s

l kamarádčinou pomocí' Na poslední chvíli klukům oznamuji zrrrěďtrasy, Meru měníme za Doldol.
'J NaseďíLrne do letaďa, pŤistívríme v Mombase, dopravíme se do Malindi a hurá přelétráme do Nařobi,

kde na nás na letišti čekají naší bájeění pruvodci _ Cyrus a Patrick. Moje obaly z mé příšemé

I itťJ'- 
se rozpllivají během pai mi''ut, protože klůci se tak snaží porozumě t, l:e ar:namveřh, že to

- 
Ráno vyriááme po šílených keňshých silnicích směr Nanyuki' ubytování rrrríme zajištěno v oblíbeném

I The oldhouse' Trochu relaxu, oběd a vyrááme do kanceliíře OMDC za Hellen. Kancelář je naplosto
úŽsná, něco tak pěkného jsem v zaprášené a ošuntělé Keni nečekala' Na recepci nás uvítal usměvaý

t lirni a za sv'ým stolem kásnrí lady Hellen. oba nás velmi vstřícně uvítali a ělověk měl pocit, že je
l opravdu vjtaná' návštěva. Během chvíe *yrážine do slumů. PřizrrávrírÍL že mi v té chvili nepřišát uz tut- hromý, zda to bylo tím, žejsem při sqich cestách viděla již 1edascos, nebo jsem věděla co óčekávat a

11 nebo má pommost byla rozpdlena mnoha věcmi, nevím. Teď s odstupem času, když koukám na fotky'
l tak Pt 19:el: přiide horší, tečou mi slzy' běbámráz po zádech a říkám si jak ještě můŽu pomoci, těch

pár hraček a bonbonů co jsme rozdatijim zpříjemní ávot na chvíli, co mohu víc, vždyť můj pes se má
leoe než tv děti-

l _'Mil)'_JsTe tu čest být přítomné, když oMDC zajistilo pro dvě adoptované děti novou postel. V
chatrěi 3x3 rr; v rohu na zemi měly děti nechutný, špinavý a radši nechci vědět co víc, molitan na

I spaní. Ten byl zlikvidován a byla nainstalovián a palanda, aby každé dítě mělo kousek životního
l prostoru. Děti hned své postele lyzkoušely. Na hygienu si tam moc nehrají' takjak byly a přišly z

venku hupsly rovnou do postele. Ale jejich úsměvy a rozzilřené oči lypovídaly ó ;e1it'.adosti. nyt to
t nádhemý úždlek- kteý neumim popsat slovy.
l Naše cesta slumem pokračovala, když teď napíšu, že jsme rozdali hromadu hraěek a bonbonu přijde

mi to laciné' ale ta dětská radost, když dostaly plyšriky, když se mnou hrály hru zda 1e pomam' žá uz
l ve Í}ontě byly a hračku dostaly, kdyžjsme hrály na babu okolo auta a babu mělo asi 20 dětí a kořistíl jsem bylajá, to se nedá popsat' to se musí zažít. Zpráva o torÍ\ že slumemjede auto, které rczdává

drírky se šířila rychlostí blesku a děti nám nadbíhaly z}latkami, které majijen ony. V čislech jsme

l rczÁaly cca 6kg bonbonů a cca 100 hraček. Při odletu z Prahy naše zavazidlavaana d+ tgpřo 2 osoby.I Večer jsme si všichni zaslouáli oddych, hráli jsme Člověče, neáob se! a dopřáli si trochu luxusu v
podobě dobré nrílady a smíchu'

l Druhý den ráno. nás Hellen přizvala na soudní přelíčení s manželem malé Namkei. Na soud byla_ dopravena i malri Namkei, jedna z masais(ich dívek, zachtáněná z nuceného manželství, dětikého
sexu a ýriíLrrí. Namkei je v tuto chvfli 12 let a jlž dva roky žije v dětském domově v Meru.

l Připadů se probíralo více a případ Namkei byl bohúel odročen a chudinka si tírn bude muset projítlt znova' Zá tek pro nás šílený a tojsme nerozuměli, přelíčení byla ve svahilštině.

!. Polomto'áátku jsme zašly na holčičí dýchánek u ěaje, my s Janou, Hellen a Namkei. Počkaly jsme na
l kiuky a vynížíme směr Doldol, kde navštívíme dvě školy a staveniště dětského domova. Po domluvě s

Hellen jede malá Namkei s nrámi na l^ýlet. Cesta do Doldol utiká poměrně dobře' kocháme se

- 
nádhemou kajinou, k1erá se měni každým kilometrem. Cyrus je výtečný řidič tak ani moc

l nepocitujeme hrůznost jejich polních cest.- Skola Lentile Hills Academy je moc hezlcí škola. Byla nám prolcázrína ta čest, že jsme byli po celé
l škole provedeni V každé třidě představeni a viděli jsme děti vjejich prostředí a potkali jsáe se všemi
l adoptovanými.dětmi, kÍeré zde oMDC má. Trochu mne zaskočila umývám4 aléje pravda, že jsme

n'yklí na qlšší standard a to co se niám zdá nepřípustné, je v Keni luxus a jak jsem měla možnóst
a qozději 4istit' byl to opravdu luxus. Aspoň měli vodu a možnost se uqýt kdyioliv Škob se mi moc
l libila a jsem z ní nadšená. Jsem moc ráda, žejsem měla možnost vidět kam óhodí mnou podporované

děti do školy. Díky Jirko.

l !ý1 yg. stot mame dvě dái' Ruth a Samsona oba jsem potkala tviiítvái' setkání bylo velrni rozpaěité,
a děti i já jsme nevěděli jak se chovat a bohuželjsme neměli moárost pobý chvfli o samotě' abychom

měli čas sami pro sebe. Ruth je velmi drobná dívenka a Samson na fotkách vypadá starší než 
-opravdu

l 
je' Ruth se připojila k nrím a společně s námi procházela celou školu a užvalá ii pocitu' jsem středem
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pozomosti' Samson se Íadši v}tratil. Při procházení školou, ruírn v první třídě Hellen představila
Naomi, sestru Ruth s tím, že také čeká na adoptivní rodiče. No to bych nebylajá, kdybych si
zachovala chladný rozum a nenechala se strhnout situaci. Rozhodnutí vzít si pod svá křídla i Naomi mi
trvalo asi 10 vteřin. Malé Ruth obrat v situaci došel velrni rychle a celá se rozzitÍila, ftíÍn ostatním
dospělým se zaIily oěi slzami. Řikala jsem si jak jsem celou situaci ustála se ctí a jak jsem byla nad
věcí' ale fotky mne usvědčují. Takže já' kÍeráještě před měsícem nechtěla o ávazku adopce ani slyšet
a chtěla zůstat neávislá a pomáhat jen těm nejpotřebnějším mám najednou tři děti.
Po této pro všechny nároěné chvilce jsme pokačovali v prohlídce školy, malá Naomi se přidala k nám.
Hellen přivezla pro Ruth a Samsona nové uniformy, boty, aktovky a vše jim za přítomnosti fotoaparátů
předala. Děkuji Hellen, uniforma dětičkám moc sluší.. Po prohlídce školy jsme se přesunuli všichni do
jídelny a mohli jsme našim dětem předat drírky, které jsme jim přivezli. Nikdy nezapomenu na
rozzitřená oěíěka Rut[ která zapomněla i schovávat své qltržené zolbky,když zahlédla Barbínhl a
pohledem jí sledovala, zda je optavdu pro ni. Dárečky pro Ruth, jsme musely spraveďivě rozdělit mezi
obě děvčátka' ještě žejich bylo tolik, jen bohužel Barbínka byla jedna, tak příště vše napravím.
Samson dostal sportovni dres, míč a knihu o Praze a mnoho dalších drobností.
Pan učitel se staršími děvěaty pro naší delegaci připravili nádhemé představení přednesu. Holky bylo
to moc krásné a děkuji vám' Po představeníjsme byli pozvráni na oběd na tradiční ugali a maso,
soukromně jsme všemu masu řikali koza. Dle pruvodců: ,, Koza dobqÍ maso | " , v tom případě snad
radši nechcí vědět jak tvrdé musi být maso, které na4ivali guma.
Nastal čas nastartovat naše auto a přesunout se o pár metrů dríl do další školy, kde má oMDC
umistěné adoptované dívenky' Pozdravili jsme se s dívkami, rczdaly dirky, udělali pár fotek a
přemístili se k ákladnímu kameni budoucího dětského domova OMDC.
Nádherné místo s *ídhemým ýhledem a té práce co je již hotovo. Nová silnice, připravené místo na
zíklady hlavni budovy, nemám slov. Jen v údiw stojíÍ\ koukám a sklríním se. Mrím spoustu kasných
záběrí z toltoto místa' které mne uchvátilo svou ruídherou a svou atmosférou. Vše nelze popsat, to se
mtsi za t.

Po siestě pomalu vyrrižime zpět do Nanyuki. Doldol opouštím s myšlenkou: sem s€ ještě vrátím!
V Nanyuki skočíme na večeři a dopřejeme si partičku Člověče, nezlob se. Hellen bohužel ochořela a

opoušti nás velmi zkraje vďera. Uprosíme Hellen, at malou Namkei nechá s nrírni hrát' že může spát u
nás. He1len povolila a malá spala s Janičkou v posteli.

Ráno po snídani jsme vyrazili za Hellen do kanceláře. Čekala na nás nádhemá Lady, věnovala niírn
svůj drahocenný čas a doprováá ni{s na části naší cesty za dobrodružstvím až k Thomson falls. V
kancelíři se loučíme s malou Namkei a JimirÍL kteý je smutný z toho, že ho opouštíme. Bohužel
nadešel čas rozloučení i s Hellen a u Thomson falls se loučíme se slzami v očích a slibujeme si že se
uvidíme v srpnu. Tím skončila naše oÍiciální návštěva Keni a vyriížíme na cestu po narodních parcích.
Ty tři dny byly velrní nároěné, ale velrni lcisné. Jme plné dojmů, ážitků a lásky. Spousty ážitků je
nepopsatelných a zůstanoujen v niás a jiné útrž&y se objeví v našich lyprávěních.
Meá naprosto nepopsatelné zitžitky pattito, jak děti v Doldol zkoušely zda nebarvíme a chodi1y si na
nás siihnout pro štěstí' jak jim přišly neuvěřitelné naše vlasy, jak se jimi probíraty, jak jim svítila očíčka
když jsme je vzaly za ruku a nebo pohlaďly. N€umím to popsat slovy' při vzpomínce na ty pocity se mi
zalévaji oči slzami a všem bych Vám přála to zailt. Takže pokud jen trochu můžete, neviíhejte. Jirkova
nadace one More Day for Children Vám umožrí sáhnout si na to, proě všichni co byli v Keni se tam
touživrátit. Jirko, Hellen, Cyrus, Patrick, Jimi a mnoho dalších' Ashante sana!
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Silvie

Právě se nacháňte: Úvod > Nadační ťond D Lidé. kteří se mnou navštíVi1i KEŇU a iejich ážitky )
Silvie

Osudy strádajících dětí a nedodržování dětshých práv v rozvojoých zemi se mě vždy hluboce
dotýkaly' Poté co jsem se této problematice věnovala při stuďu, vím, že dloůodobá pomoc zaměřená
na konkrétní projekty, zejména podpora vzdělání dívek, zajišťování a dodržování dětshých práv je víc
než smys1up|ná. Jedním z mých snů bylo konkrétně pomoci adopcí holčičky a rra dálku ji podpoiovat.
Když jsem ďouho a pečlivě vybírala vhodnou orgaažaci, narazila jsem také na Jirkow o}úDC.
Přestože to byla relativně mladá Nadace, získala si moji důvěru okamžitě. Nejspíš proto, že se jednalo
o malou organizaci s osobním přístupem. Dalším impulsem realizovat adopci přes Jřku, byla možrost
zapojení se do Mise v Keni a zažít vše na vlastní kůá, což byl také můj sen _ cesta do Afriky, vidět
situaci dětí na vlastní oěi a udělat si vlastní obrríaek.

Na cestu do Keni v lednu 2011jsem se neskutečně těšila a ároveň se pokoušela připravit na vše, co
by nás tam mohlo potkat. Nicméně realita byla víc než neuvěřitelná, od příletu do Kenijsem
nevycházela z údivu' od pochybného jednání uředníků, přes chaotic\ý systérq lteý v zemi věčného
čekání spolehlivě fungoval, po kultumí odlišnosti, lÍeré mi mozek nebral.. Na to by se s trochou
trpělivostí a smyslem pro humor dalo i zvyknout' Ale dřív než jsem stihla vstřebat kultumí šok, přišel
další' sice předpokládaný, ale v reiíLIném obrazu mnohem horší, chudoba, špína a žebrající děti. Spousta
dětí. Všude kamjste se poďvali, byly malé děti, bosé, hladové, nemocné, špinavé, zapáchajici a
něL1eré pozitivní.. V tu chvíli na mě dopadaly bemadějné pocity, proto že nelze pomoói všan co jsou
aovna okolo a na tento pocít se nedá zrryknout. Nikdy jsem nechápa|a, že je možné, aby děti trpěly
nedostatkem elementámich potřeb, které jsou u nás automatické, ani potom cojsem stiíla uprostřed té
nespravedlnosti, jsem tomu stále nemohla uvěřit.. Připadala jak ve velmi špatném snu a ároveň mě
napadaly otizly, proč se to děje, kdo může za důstedky této situace, ktelé tak krutě dopadají na
bezbraruré děti.. Na soucitné roáořčení nebyl naštěstí ěas' čekalo nás hodně práce v terénu. Postupně
smutný a nezapomenutelný obrrízek vytlačily veselé aáátky na dlouhých cestách za našimi dětmi nebo
na fornrrílní schůzky' setlcíní s novináři a všemi přáte1i Nadace. Ale nejkrásnější vzpomínka na setkríní
byla s moji adoptovanou holěičkou Dianou v přeplněném dětském domově a semámení se sjejí
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lulturou. ohromující byla také setkáni se všemi šťastnými dětmi ze smutných přiběhů a vidět zrračné
zlrepšení a pokroky v jejich životech. Při každé návštěvě, kdy jsme preoavát oirty, jídlo a mnoho
dalšiho nás vesele vítaly s neskrývanou radostí a spontrínně se na nás whaly' voetnjtech kteří se z
počátku zdrrálraly a ně}Íeff si nrís hned přivlastnily a už se nepustily.. Bylo iěžké uvěřit čím si ýto nyní
šťastné děti v nedrívné minulosti vtastně prošly. Důvěra a va8lnosi 

" 
1eilct' očíchje nepopsatelrui. Vtu

chvili si člověk skulečně uvědom! co znamená praý pocit radosti a ltĚstí i to, ze"na pnÁ poh,led
nepatmá kapka v moři znamená ve skutečnosti mnoho šťastných malých duší-
Jsem velmi rád4 že jsem se mo}rla zučastnit této nezapomenute|né cesty a zapojit se přímo do činnosti
Nadace v terénu s liďčkami - Jiřím' Hellen, Jimmym, Josephine, Cyrušenr' Éaáickem a s ostatrúmi z
teto velké rodiny' kteří za kátkoudobu odveďi ohromný kus užiteěné práce, která mimochoderq není
vůbec snadná a vyáduje nejen velkou psychickou odolnost' mnoho risiti, ate b-lar.ne srdce na
spnívném místě. Pevně věřírrr' že se najdou další, nejen soucitní lidé, ďe i ti kteří mohou pomoci se
stavbou dětského domova.

Zívěrem chci podotkrrout, přestože to nebyla nrí prr'ní dobrodružrá cesta, byla to velmi obohacujíci
*ušenost a nezapomenute|ný zíátek' opravdu je rozdíl vycestovat na dovoienou' kde viďte pouze
{v {f zem'o' ale pokud vycestujete někam jako dobrovolník, poznáte 

'kot"tíou 
,""lito té země,

nejet odlišnou kulturu' traďce a její pffrodní krásy, ale i chudobu, nemoci, zrreuxvane a hladové děti.

slvi€
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Beatrice T}ojanová

Pnívě se nachálte: Úvod > Nadační fond > Lidé. kteří se mnou navštívili KEŇU a jejich ážitky >
Beatrice Trojanová

Moje prvni cesta do Keni.

Na cesfu do Kenijsem se připravovala docela dlouho. Byl to můj sen se dostat do této kajiny a poznat
ji jinak nežjako obyčejný turista. Impulsem bylo přečtění někotika knih o Africe jako např' ',Bílá
Masajka'', ''Pod afric!ým slmcem" a jiné. To bylo taky důvodem' že jsem zaěala přemýšlet o adopci
na drílku. Na intemetu jsem narazila na organizaci oMDC, klerá ve mně po álédnutí jejich stránek
vzbudila důvěru a po krátkém přemýšlení jsem zaěďa podporovat jednu z dívek. Zároveň ve mně
začala klíčit myšlenka, že bych se do té Keni opravdu chtěla podívat a vidět vše, o ěem jsem jen četla,
na vlastní oči. Povzbudila mne i ochota Jřky Pergla vzít sebou kohokoliv' kdo se pro to rozhodne. A
tak jsem začala šetřit. Měla jsem sen a měla jsem cíl. Zaplatila jsem si lekce angličtiny, pÍotože s tímto
jarykem jsem dost na štíru a přečetla si pár dalších knih. Najednou tady bylkonec listopadu a s tím
zanmvim letenek. "Takže nakonec opravdu POJEDU!!|'' Nemohla jsem tomu uvěřit. Strašně jsem se
těšila a ároveň jsme měla i obaly z toho, že Keňa není moc bezpečná země. To mne alev žádném
případě neodradilo, přestože nejsemžádaý hrdina ani cestovatel akdyžlů, tak jen prstem po mapě.
Tohle byla moje opravdu první velká cesta' Po dohadování klrili zavazadltny na check-inu na letišti v
Praze, se nám nakonec povedlo nastoupit do prr'ního letaďa do Istanbulu' Cesta sice pohodová, ale
celkem ďouluí, takže jsem s nedočkavostí lystoupila v noci na letišti v Nairobi a poprvé se nadechla
afrického vzduchu. ''Co je Keňa'' - jsem měla možnost pozrat hned na letišti _ sáhodloúé dohadování
důleŽidch uředníků. Čtm byl ten člověk na niXím postu tím důležitějí se tvářil. :_) Další překvápko
čeka]o hned v hoielu, kde jsme {istili, fu pro nás nemají rezervované pokoje. NEUVĚŘITELNÉ !!!
Ale nám to nevzalo náladu, připadďo mi to velice dobrodružné, jakjsme ve tři ráno podnik1i cestu do
jednoho z nařobshých baru, kde jsme měli počkat, než se uvolní něja\ý pokoj v hotelu. Drulrý den?

5eňa na plný pecky ! Nairobi s celou tou svojí vřavou a pachy' A čekání '.. a ěekiíní a ček áru ... i)
Clověk neustale nelycházel z údivu' co ješte nebude fungovat. Nezbylo nic jiného než přeladít na
keňskou vlnovou délku a zpomalit. Nemyslet evropslcy, nepředpokládat, že když je něco naplánováno,
že to taky vyjde. Nakonec pomďým keňslqÍm způsobem došlo na vše...
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Cesta do Nanyuki je lemována úžasnou krajinou a ani prach ze silnice mi v tu chvíli nevadil. Tržíšte
v KaÍatině, kde jsme mohli vidět nepřehledné množství pěstovaqých p|odin, které jsou nezbytné při
přípravě jídla z pravé keňské kuchařky. Nebudu tady popisovat den po dni, protože to krasně rozepsal
v reporiiži Honza. Chcijen zachytit dojem nezcestovalého člověka, kteý navštívil tuto kajinu. Potkala
jsem tady úžasné lidi, kÍeří pracuji pro oMDC v Nanyuki. Viděla jsem bídu, ve které jsou děti
odsouzené át. Je jich tady strašně mnoho. A taky několik desítek, teď už št'astnějších dětí, které jsou
sporzorovány OMDC. Tady je vidět ten neskutečný rozdíl. Dítě, které rní šanci a ďtě, které bohužel
šanci nedostalo. Člověk se ale nemůže zastavit. Bohužel všem dětem na světě pomoct nelze. Pro mne
bylo útěchou to, když jsme viděli' že i když pomůžeme jen hrstce z tisíců, je to vždy strašně moc. Pro
něje to opravdu veliká šance do života. To, že mužou chodit do školy' že dostanou uniformq že
dostávají ďárky od sponzoru bylo pro mě neskuteěnou radostí a zadostuěiněním. Viděla jsem to na
vlastní oči. Ve školrí'ch nás vítaii s úctou a ve slumu s radostí. Samoďejmě na dě1ech byl vidět z
počátlr-u ostych' jakoby nevěděly, co si mají s touto situací počít' ale úsměv byl okamžitě vyvolán
pohledem na darky, které jsme jim od sponzorsloých rodičů přinesli. Jakoby se v tu chvili proměnily v
místní celebrity. Najednou byly fotografovány, natáčeny a navíc, dostaly spoustu diírků. Něco
neskutečného v jejich běžném životě.

Bonbónek navrch: Moje neuvěřitelné setkáni s adoptivní dcerou Nai. Nevěděla jse4 jak se
zachovám' jestli budu brečet nebo se smiít. Byla jsemjenom neskuteěně šťastná' že ji vidím
usměvavou a taky št'astnou že jsme se potkali ''dovopravdy". Pak opět úchvatné pohledy do krajiny,
kÍerou jsem vidělajen na fotkách. Dokonce si myslírq že jsem byla lehce v šoku, a že mi vše docÍuíaí
až teprve teď. Měla jsem možnost vidět její školu, třídu, místo kam chodí na oběd a taky kde spí. \lse
mi s nenucenou radostí ukázala.

DaLším z nesmazate|ných zážitkibyla rrávštěva masajs\ých dívek v dětském domově v Meru. Tam
jsem mohla vidět nefalšovanou radost z toho, že nás vidí' okamátě nás obklopily a jakoby si nás
chtěly aspoň pro tuhle chvili nechat jenom pro sebe. Neustále povídaly, později se i předváděý. Žádný
ostych, ádná newozita, jen upřímná radost. Tady jsem viděla' jak holky na tom, že je někdo
podporuje, visí. Bylto nejenom pro nás, ale hlavně pro ně jeden z nejšťastnejších dnů. Lampaine
mohla navštivit své miminko v koj eneckém zaÍhpn| kde je umistěno. Bylo to hromě dojemný' Tohle
jsem už nedávala' Když vidíte ditě' které rnrí ďtě. Z ní však sršela radost.

Možná máte z mého vyprávění pocit neskutečné "selanky"' kteroujsem během celého pobytu
za vala. Nebylo tomu stále tak. Chvíle, kdy jsme se unavení vraceli veěer do hotelu z pocitem, že
nelze pomoci všern S obrazy bídy a bezrroci. Chvíle kdy věci nefungovali ''evrops[ým způsobem''.
Vše se nakonec ale pohlo. A to je můj celý dojem z Keni. ono to jde, pomalu ale jde. Svahilské ''pole
pole'' nas proviuelo nakažÁém kroku a tomu se tady musí přilyknout. obďvuju každého kdo se do
této činnosti vůbec pustí. Zpočátku to sice vypaúí jako ''mission imposible" 

' 
ale každý krok je kokem

lpřed a tady je vidět, že těchto kroků se udělalo uŽ hodně. Dtúežíté jeto,že správným směrem.

Beáta Trojanová
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Hionn Štěpan

JJejry a_rinoru 2011 jsem strávrl'pět ne."ap6mgÍrutelných týdnů s Jirkou Perglem a datšími lidmi zoMDC v Keni' Cestu, pobyt a s t'1" 
;no:;ne ,*;rr^yiiáiw popisuji velrni podrobně na těchtostránkách v sekci Reportríže. Atak si iady misto toiro áouorirn nup'ut;.' k,árké il;o.j.ni.;ut po t"tozkušenosti vidím nadační fond OMDC já.

oMDC je jiná organizace než většina oitatních charitativních organizaci. Nenrá ádné velké kanceláře,auta ani reklamy v televiá. Nepracujou v ní stovky ani Jesítlry riái l";i -tluoutil#;"spolu'pracolrrici si cesý do Keni, ubýování, jídlo i aursinatruay prutí ze svého. Kdokofiv zpřispevatelů fondu se na vlastni lůáma"" pri,no u i."i |iesvcdeit (a spousta z Vás tak již učinila), jakje sjejich peněá nakládáno' os9!ně se sejít se.w. 
"J'rí""."ým synem/dcerou a třeba si i ve slumusrovnat, jak vypadrí situace dětí, kteým_ ÓMDc ju ponr'itrá a situace dětí, lrÍeré pomoc ještě potřebují.Na místě velmi rychle pochopite, že iaÍrle práce 

'á;-ň_.MDC je vlastně takolii dlouhý příběh. P ilběh' na jehoiačátku je spousta bolesti, smutku, utrpeni aslz. Je v něm ale také dost naděje na 1epŠi žvot, vírý a aetsúch úsmevů. Je to přiběh s otevřenýmkoncem. Příběh, jehož součástí se mrizete suit i'ý á 
"""i" 

t"t 
"",c"it 

něčí budoucnos'..
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Dagmar Perglová

Prár'ě se nacházíte: Uvod > Nadační fond > Lidé. kteří se mnou navštívili KEŇU a iejich ážitky )
Dagmar Perglová

\: 65 letech jsem se nebálajet do Afriky - do Keni

Vůj syn Jřka mě o viíLrrocich 2010 překvapil darem,'poukal' na cestu do Afriky v srpnu 201l.
\er'ěňcně jsem na poukaz hleděla a začaly mně kapat sLry radosti a štěstí. Samozřejmě pojedu a
r sechno si zaplatírrr' hlavně že pojedu - poletím. Těšení bylo veliké' 2 měsíce před odjezdem jsem
začala s očkováním proti ,,africlqím chorobiím". Protože jsem seniorka, tak jsem musela na oěkování
chodit postupně' Když se blíŽil termín odjezdu' ptrím se Jirky' co sj mám vnt za obleěení' Mami, tak
ab1' se ti to vešlo do kuÍříku do letadla' \ózeš 2 velké kufry drírků pro děti. Do kufříku se mně vešly 2
trička, mikina, kalhoty' pyžamo,pantofle, spodní prádlo. Zbytek si pý rnůžu koupit v Keni. Cesta
letadlem turecké letecké spoleěnosti proběhla klidně a ani kufry s dárky se nám neŽratiý V Keni.jsme
přisttíli na letiští ve 3 hodiny ráno, následovaly obvyklé prohlídlt1 a lydríní turistického víza. Na letišti
nás čekali 2 kluci Patrik a Seyras. Když jsme se potkali a oni oba dva řekli,,vítáme vás v Keni" tak
jsem měla slzy v očích. Připadalajsem si, žejsem přijela k letiým přátelům a tak to bylo po celou dobu
na-šeho pobýu.Všechna setkáni, (a že jich bylo) byla nabita upřímností, radostí, snahou udělat nám
pob1t co nejhezčí, i když jsme jeli pracovat. Musím říci, že obrovskou osobnostíje ,,naše" Helen
Gathogo, která koordinuje všechnu finanční pomoc z Čn tat" aby všechny peníze byly použity pro
děti. A moji osobní strážci Seyras a Patrik se o mě starali, jako bych byla jejich vlastní miíma. Viděla
jsem překásné safari parky plné zvíŤat' ale setkala jsem se i s nesmímou bídou dětí, L1eré nemají
rodiče nebo rodiče nemají práci. 10 dnů jsme jezdili po slamech a navštěvovali naše adoptivní děti,
protoŽe v srpnujsou prázdniny a děti z domovůjsou na l měsíc předány pěstounům, které určí stát a
oni se o ně starají. Ještě lysvět1ím co je to s1am _ velké soustředění lidí na uzemí vedle města, kam strít
pňr'ede el. energii a vodu (ne všude) a lidé si postaví dřevěná obyďí (prkna pobitá lepenkou, okna
nezasklená, místo dveří ávěs, na zemi hlína' nebo něja\ý igelit) o rozměru cca 4x4m. Zde ži1e i 5ti
Členná rodina. Najedné posteli spí i 3-5 děti, bez dek'bez mattaci. Pro nás evropany naprosto
nepochopitelné. Ale musím říci, že ženy ve slamech pořád perou - ručně ' všude visi čisté prádlo.
K$'ž se naše auto s polepem OMDC objevilo na okraji slumů, najednou všude kolem nás bylo 30 i
ljce dětí. Rozdávďi jsme cukrovi a jiné rrrlsky. Celý pobyt ve slamech nás doptovÍne|y, smály se,
dělalv h1ouposti - prostě děti. Můj největší problém byl, že neumím anglicky. V Keni je uřední řeč
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svahilština a angličtina. Moc mě to mŽelo, že si s dětmi a zejména s těmi ,,našimi" adoptovanými
nemohu popovidat' Nas v mládí učili ruštinu, což se nedá nikde ve světě použít. A tak se vše odbývďo
bez mluvení. Děti' když distily' že jsem máma Jťky, tak si mě ihned zabraly pro sebe , mačkaly mě,
líbaly' říkaly 

''ajlavjil* tiskly se ke mě, a já je hladila a mazlila se s nimi a cítila k nim nesmímou lásku.
Ten pocit v mém srdci nelze popsat slo\y. Pořád jsem měla slzy na kajíčku a nejraději bychje všechny
sbalila a odvezla k nám do Cech. Byl to nesmímě silný pocit, kÍeryí se movu vrací' když si na děti
vzpomenu. Z jejich slov,,mama" bylo cítit, jak jim jejich opravdová ntíma chybí a trpí nedostatkem
maúeni,lásky, pohlazení. Jsem všem adoptivním rodičům vděčná, že podporují tyto děti. Ani si
neumíte představit' jakou ohromnou věc děláte, když tyto děti podporujete. Ty starši to jž věď, snaž
se učit, jsou na předních mistech ve školách kam chodí. Mají \r'aše fotky umístěné nad sv_fun spaním a
moc čekaji na Váš dopis. Proto prosím všechny rodiče, posílejte jim Vbše fotky, dopisy _ všem dětern' i
když nepošlete darek _ tak pište - anglicky. Viděla jsem veftf smutek v očích až došlo i na slzy t 2
dětí, kteři sice diírek dostaly (od OMDC) ale nedostaly dopis' Věděly, be na ně adoptivní rodič nemyslí.
Ty děti čekají a nesmímě se těší na leden a srpen, kdy za nimi přijede Jřka a přiveze Vaše pozdravy.
Uvědomte si, že podporujete sirotky a pro něje důležitá finanční podpora, ale i velmi důleátá podpora
duševní, jste pro ně máma nebo táta.

Jeli jsme navštívit a předat dárky našim 15ti masajshým dívkám do dětského domova v Isiolu. Přivítaní
bylo opět velké, upřímné jak od ředitell1' domova, personálu až pro naše děvěata' Emoce byly na obou
stranách hodně silné. Když děvčata zjistila, že jsem nima Jřky, okamžitě mě obklopila a byla jsem
,jejich mámď' se vším co k tomu patří, polibky, stisky, mazleni, h-lazení a slůvka ,,ajlavji" pdala ze
všech stran. Tak silný zÁžitek nelzs slovy popsat a nakonec Vií'rn jenom tečou slzy a cítíle obrovskou
lásku ale i bezmoc, jak těmto dívkám ještě více pomoci. Nelze si je vzít sebou a staÍat se o ně. A proto
si svého syna Jirku nesmirně vážím, protože ten svůj pocit, kter,ý mám já, dokázal převést do skutečné
pomoci a to pÍostřednictvím Vás všech, kteří pomáháte těmto dětem postavit se na vlastní nohy. Moc
si vrižim všech lidi, kteři si těchto dětí ujali a moc Vám přeji, abyste se s nimi jednou setkali a mohli je
políbit jako já a ony a oplátku Vám projeví vděčnost za to, žejste jim v jejich těžkém ávotě pomohli
tak' aby se do tohoto života uměly zařadit. Všechna děvěatajsme vzali do města na nákup. Všechna se
oblékla podle toho co si vybrala. Měla velkou radost. Potom jsme jeli všichni do hotelu na oběd. Byla
poprvé v hotelu a poprvé použila normální WC a umyvadlo s teplou vodou. Děvěatajedla oběd a ta
L1erá jž nemohla automaticky šla a zbytek jídla dala těm hladovějším' Na koncijidla byly všechny
talíře naprosto prázdné' žádné zhýL1r jako u nás. Toto jsou momenty, které Vás překvapí. Toto by měly
vidět naše děti ze školních jídelen. Byla jsem v Africe 25 dnů, viděla jsem kásy země, ťuzrrá přírodní
pásma od sucha až po zelenou krajinu s obilíÍrl zeleninou apod. Keňa nrí perspektivu, staví
infrastrukturu země, podporuje školství a vytváří systém pro to, aby se lidé začali mít lépe. Ale je před
nimi hodně ďouhá cesta.

A ještě nakonec musím napsat můj zížitek Když jsme přijeli do Keni do kanceláře v Nanyuki QMDC'
tak jsme přáli upřímnou soustrast naší Hellen, neboťji před týdnem zemřel tatínek. Při jedné misljní
cestě jsme projížděli městem, kde se Hellen narodila' Vzala nás k sobě domů. Tam nás semámila se
svoji maminkou _ 96 let _ a svoji mladší sestrou - cca 40 let' Pak jsme všichni šli na konec zahrady k
hrobu tatín]<a, Zasadili jsme kytku a minutou ticha uctili jeho památku. Při pohledu na kříž, kde bylo
jméno, letopočet narozeni a letopoěet úrnrtí jsem nevěřila vlastním očím. Letopočet narození 1 878
úmrti 2011. A teď si spočítejte, v kolika letech tatínek měl své poslední děti - Hellen 42 let, její sestra
40 let a kolik bylo mamince, která za život vychovala 10 dětí a vůbec nepotřebovala doL1ora.

W:llvlww.olíťrc'czlnadacni-ford/navstivili-se-rnrrorr-kernr/dur*r-o"-.. 
-.l
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Jarmark Zámekloučen _ africlcý den 5.8.2011

Právě se nacházíte: Úvod > Nadační fond > OMDC akce a přecL!ílšLfr na pqdporu dětí v Keni >

Iarmark ZéntekLoučen _ africhý den 5.8'2011

Loučen _ 5.8.2011,

Ani nevim kolikátého bylo. Hanka,kterou jsem tehdy ještě osobně neanala, napsala na FCB, že
v termínu konríLní loučeňského víkendu. s aficlgÍm podtextem bude Jirka v Keni ajesli bychom se
nemohly do Loučně zajet my maminy. ŘekJa jsem si proč ne. Hanča zorganizovaú schůzku a sešly
jsme se _ Já, Hanča, Bea a Silv4 abychom vymyslely s čím se do akce vrhnem.

Nápady z každé z nrís padaly sice pomalu, ale nakonec jsme se dohodly, že Bea udělá tetáky a plakáty,
obráb, Silva lybere muziku, Já se postrarifun o hry pro děti, ajisím přistřešek, stoly, lavice' věšáky na
oblečeni a Hanka oslovi rodiče, aby nrírn posílali oblečení a hračky na BAZAR a vyřeši vše
s vedením loučeňského zíLrnku . TaLa jsme se dohodly, že uděláme tombolu - takové ty dary nedary co
máme každý doma a nevime co s nima _ zabalené a načinčané _ A BYL To Moc DOBRÝ NÁpno
_ani nevím z koho vlasně lrypaď J.

Léto loni nebylo prílš příznivé a tak holky samoďejmě začaly řesit to, co budem dělat, dyž zacne
pršet! ! ! Nebude' řekla jsem okamažitě bez.."áhanik úďvu všech zučastněných - následovala jasná
otázka: ,' Jak to můž;eš vědět!' _ PRosTĚ NEBUDE - vím to řekla jsem k údiw holek.

Sešly jsme se celkem brzo a tak jsme měly dost času, abychom vše připravily.

ZMoral"y se nám ozvala Milana, že se u nich nasbíralo sposutu věcí _ oblečení a přivemu nrím plný
transportér _ sešly jsme se na chodově a bylo toho opravdu hodně. Popovídaly jsme poseděly _ Ja ,
Hanka, Milana a její kamarádka Přeloály věci a hurá k Hance do práce _ všechno vyloát. Pak
následovala schůzka k TfuDEM - abychom se z toho v Louěni ne zblázni|y, tak jsme si věci pěkně
roztřídily _ byla to sice fuška, ale lyplatilo se.

Poslední důleŽitá věc, kterou jsme musely udělat byla obhlídka místa konání akce. A tak jsme se
s Haněou lypravily na Louěeň, kde jsme se sešly s paní Koukolovoq která niím vkiuala 

' kde všude si
můžeme postavit stan _ vybraly jsme DOBŘE _ myslím.

2 .9 .2412 20:54
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Rálto 5'8'2011 jsme si musely přivstat, abychom vše připravily, než přídou návštěvníci. SLI]NCE
svítílo jak jsem předpověděla J a pomocnou ruku nám podali: Evžen, Verunka Hejdušková a Lucka
Trojanová a byly opravdu třeba k tomu Bea, Hanka, Silva a Já - Postavit přístřešek, lybalit věci,
nachystat hry pro děti /ďe i rodiče/ _ skakání v pytlích, chytríní ryb pro malé i velké, krmení afrického
Iva, malování a další + rgzv5.i1 fbtry všech adoptovaných děti, nainstalovat Pc s prezenÍací o
cestach do Keni a informacích o OMDC nám dalo zabtat, ale zvládli jsme to.

Roanístili jsme 3 kasičky - u stánku s tombolou, u her pro dětiěky a jednu speciální hry, kterou
připravil loučeňs\ý ámek _ myslírr1 že tobylaLtra na téma jak si zasloužt jídlo! Velmi pouěné pro
děti žijící zde v čechách, které nemají představu o tom, co je to míl HLAD!

No pak už jsme jen čekali na návštěvníky _ povídali o Ařice, prezentovali OMDC, ukazovali fotky,
prodrívali soutěáli a lybírali přispěvky a Evžen fotil.

Jak užjsem uvedla počasí bylo krásné a tak se přišlo podívat hodně liďěek, což pro nás i naše keňske
dětičky bylo moc dobře. od 9hodin do 5_te odpoledne jsme se nezastavili, ale vyplailo se ! ! Celková
ěástka, kÍerou se pro OMDC podďilo vybrat se vyšplhlana na neuvěřitelných 15.000Kč! l l !

Pak užjen zbrývalo vše sbalit _ vrátit zapůjčené věci _ popřát Hance k naropzeninám, které oslavila
neayklm způsobem _ zavolat Jirkovi do Keni a způsobit mu velké překvaní, neboť tolik peněz neěekal
_ a hurá domů' Unaveni' ale st'astní, že se akce lydařía a všechna ta práce, kterou jsme vložily do
přípravy se nám vrátila.

Tilk asi Thk _ zdravím všechny a budu se těšit, že nás pomocníků v rcce 2012 bude víc.

2.9.2012 20:54



ROZVAHA pro nev'ýděleěné organizace
v plném rozsahu
ke dni 31 .I2.20If
(v celých tísících Kě)

lČ

2A900308

NáŽ6v e sldlo úěetní |ednotky
oNE MoRE DAY FoR C!ÍIÍ,DREN, nadaění
ford
K Dědu 1705
Beroun 1
2660a

AfiIVA

b

stav k prvnÍrňU dnl úě€tnlho
obdobi

1

stav k posl€dňimu dni
Účeblho obdobi

2á

Dlouhodobý maiď6k c€lkem (A.l. + A.ll. + A.lll. + A"lV.) o 0
A. t.

A, t. l.

,
3.

4.

5.

6.

7.

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem (souÉet A.l.1. až A.l.7.) 0 0
Nehmotné v}Mky výzkumu a vÍ/oje 0 0
SolhrrBlé 0 0
ocanitolná práva 0 0
DrobrÚ dlouhodobý nehmotný majetek 0 0

ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0 0
Nedokonč€ný dlotjhodobý nehmobý majeték 0 0
Poslq/ňulé zálďly na dlouhodobý n€hmotný maietek 0 0

A. -

A. .L
2.

3.

4.

5.

6.

E.

9-

í0'

Dlouhodobý hmotný majetek celkem (souč€t A'll.1. až All.'1o.) U

Pozemky 0 0

Umáecká díla' předrĚty a sbítky 0 0
Stavby 0 0

samostainé movité věci a soubory movitých věcÍ 0 0

P&itelské celky trva|ýďl porostů 0 0
základnÍ stádo á tážná ŽvÍhá 0 0

Dřobný dlouhodobý hmotný majetek 0 0

oíátnÍ dlouhodobý hmotný majetek 0 0

Nedokoněený ďolhodobý hmobý Í'áietek 0
Poslq/tnuté záÍohy na dlouhodobý hmotný maietek n 0

A"l[.

A. l. 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Dlouhodobý finanční majet6& célkem (součet A"lll.í. až A"lll'7.) 0 0

Podíly v ovládsných a řízených osoMďr 0 0

Podlly v osobáó pod podstatným vlavem 0 0
Dluhové o€nnó papíry džené do splatnosti o U

Pttjčky o.ganizafu im složkám 0 0
ostat'í dlouhodobé pŮjdv 0 0

ostatnÍ ďotlhodobý finanóÍ maiotek 0 0

Pďzovaný dlouhodobý fnančnÍ majetek 0 0
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AKTIVA

b

stav k pNnímu dni účélnÍho
obdobl

í

st'av k poslednÍmu dni
účetního obdobl

2

2-

1.

5.

7.

8.

í0'

11.

oprávky k dlouhod. majetku c€lkem (souč' A'lV. 1 . až A'lV' í 1 .)
0 0

oprávky k nehmotným výsl€dkúm výzkumu a vývoje
0 0

opÍávky k sofrwaru o 0
oprávky k ocenitelným právúm

0 0
opftivky kdrcbnému dlouhodobému nehmotnému majetku 0 0
op.áVky k ostatnlmu dlouhodogému n€hmotnému majteku 0 0

oprávky k stavbám
0 0

UprgvKy K sarmo$atnym movltým věcem a soubon]m
movitýó věcí 0
opávky k pěditelským celkúm trvalých porost] 0 0
opťávky k zák|adnímu stádu a tažným zviřatům 0 0
opftivky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 0 0

opÍÉvky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému maj€tku
0 0

B. Krátkodobý majáek celkem (B.|. 4 B.||. + B'||l' + B.tv.) 704 103
B. t.

B. t.1.

4.

5.

6.

7.

zásoby cglkom (součet B'l.l. až B.l'9.)

Matoňá na skladě

MateÍiál nE ceďě

N€dokoněená v''ý]oba

Pdotovary úastni výroby

Výrobky

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0
zviřab

0 0
zboží na 3kladě a v přodojnách

zboŽí na c€stĚ

0 0

o 0
P6kytnuté záďly na zásoby

0 0
B. .

B. It.1.

4.

5.

6.

7.

9.

10.

Pohledávky celkem (součet B.ll.1 ď B.ll.19)

odbě.atélé

směnky k inkasu

0 0

0 0

0 0
Pohledávky Žá éskontované cenné papÍry

0 0
Poslq/tnuté Eovoznl zábhy

0 0
ostatní pohlodávky

0 0
Pohledávky za zaměstnanci 0 0
PonEdavKy za m$ ucemi sociálniho zabezpeěení a véřéiného
zdÍavotniho pojištěnl 0 0
Daň z přímů

ostatní přímé daně

0 0

0 0
Daň z pňdané hodnoty

0 0



Ě:2a9oo3oa

EEINI AKTIVA

b

stav k prvnímu dni úč€tiího
obdobi

1

Stav k posledhimu dni
účetního období

2

11' ostatnídaně a poplatky 0 0

í2. Mrolry na dotace a ostatnÍ zúčtování se státním Íozpo&em 0 0

í3. Nároky na dotace a ostatní zúčovánj s rozpočtem orgánů
Územnlch samosprávnÍch celkú 0 0

Í4. Pohledávky za Účastníky sdÍUžení 0 0

í5. Pohbdávky z pevných te.mÍnovanýcfi opeíacÍ 0 0

í6. Pohledávky z wdaný* dluhopisů 0 0

7. Jiné pohledávky o 0

& DotÉdné úěty aktivnl 0 0

9- opťavná položka k pohledávkám 0 0

l KÍátkodobý ÍinaďG'límajétok.élkém (součet B.lV.1. až B.lV.8.) 701 103

l.í. Poldadna 537 0

z c€niny 0 0

3' rÚčty v bankáďl 164 103

4. Majetkové cenné papiry k obchodování 0 0

í Duhové cenné papíry k obcnodován' 0 0

6_ ostatní cennó papíry 0 0

7. Pďzovaný krátkodobý finanční majétek 0 0

& Peníze na Gestě 0 0

W. Jiná aldiva celkem (součet B.lV.1. aŽ B.lV.3.) 0 0

l^/.í. Mldady ďíších obdobl 0 0

z Pňjmy přÍštlch obdobl 0 0

3 lfursové Íozdíy aktivnl 0 0

AKTIVA CELKEM A" + B.) 704 r.03
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oŽhačení

6

PASIVA

b

stav k přvnírnu dni účélnlho
období

3

stav k posl€dnímu dni
Účetniho období

4

Vlastní zdroje celkem (A l' + A' ll') 251 103
A. t.

A. t. 1.

2.

3.

Jmění celkem (A. l. í. + A. |. 2. + A. |' 3.) 260 ),r2
Vlastnljměni 5o s0
Fondy 210 62
océňovacÍ rozdÍly z přecenění majetku a ávazkťl 0 0

A.lL

A. . 1.

2.

Výsledek hospodařenl celkem (A' ll. 1' . A' ll. 2. + A. ||' 3') -v
Úěet V}hledku hospodařenÍ 0 0
Výsledek hospodařeni ve schvalovacím říz€ní 0 0

Ne'ozděl€ný zisk, oeuhrazená áÉta minulýďl let -9 -9
B. cizí zdrcie celkem (B' l. + B. ll. + B. |||' + B' |V.) 450 0

B. t.

B. l. 1

Rezenry c€lkem (B. l'1.) 0 0

R6z6rvy 0 0

B. .

B. . 1.

4.

5.

6.

7-

D|ouhodobé záVazky celkem (součet B. ll. 1' ď B. ll' 7.) 0 0

Dlouhodohi bankovní Úvěry 0 0
Vydané dfuhopisy 0 0
závazky z pronájmu 0 0
Přiiaté d|ouhodobé zálohy 0 0
Dlouhodobá směnky k úhladě 0 0
Dohadné účty pasivnl 0 0
ostatnÍ dlouhodobé závazky 0 0

B. It.

B. t. 1.

2.

4.

5.

6.

7.

L
9.

10.

11.

12.

13.

14.

KÉl*odobé závazky celkem (souěet B'lll.1. aŽ B'lll.23') 450 0
Dodavátelé 0 0
směnky k úhradě 0 0
Pňjaté zálohy 0 0
ostatní závazky

0 0
zaměstÍlanci 0 0
ostatní závaŽky vůči zaměstnancŮm 0 0
závazky k institucÍm sociálnÍho zabezpečenÍ e veřejného zdrav. pojištěnÍ 0 0
Daň z přÍmú 0 0
ostatní přímé daně 0 0
Daň z přidané hodnoty 0 0
ostalní da.ě a poplaIky 0 0
závazky ze vztahu k státnÍmu .ozpoětu 0 0
závazky 2e uztahu k rozpočtu orgánů Územníďl sámosprávných celkú 0 0
závazky z upssnýci nesplacených cenných papíru a podllú 0 0



lě:28900308

&láčehÍ PASMA

b

stáv k prvníÍnu dni Úč€tlího stáv k poďBdnimu dni
úč6tnÍho obt'obi

1

í5'

í6.

17.

18.

19.

závazky k účastníkúm sdruženi 0

za'razky z gevnýú lennínovaných opeÍ6cí 0 0

J|né závazky 450 0

Kátkodobé bankawli úvěry 0 0

Eskontníli'věÍy 0 0

Vydané kátkodobé dluhopisy 0 0

Vlastní dluhopisy
0 0

Daohadné účty pasivní
0

ostabí kÉtkodoM íinančnÍ výpomoci 0 0

&rv.

B. IV, I.

2.

3.

Jiná pesir€ ce (em (souóét B.lV.1' aŽ B.|V.3') 0 u

wdaje přIštlch oMobl 0 0

Wnosy plíštlň obdobÍ 0 0

KuÍsové Íozdily Paslvnl 0 0

PASIVACELKEM (A. + B.) 707 103

setaveno dne: ""' -"^'"#lniři'o
2L.9.20a2 KDědu 1705' 266 01 Beroun

lČo: 289o0308
bl.: 00420 603 211 11í
Ýw\^/'gxpédicg'world. c:

Podpiso\^i záznam stafutámího orgánu účetnl jgdnotky
nebo podp|sový záznam

/ra.tu)rt"
HwlÍ íorma Účetnl jednotky

Dadaění fond
osoba odpovědná za úěetnictvl (rňéno\ pďpis)

PÉdmět podnlkánÍ osoba odpovědná za Úěetnl záYě.ku Úméno a podpis)

tel.: - linka: -



VYKAZ ZISKU A ZTRAW
přo nevtiděleěné organazace
v plném rozsahu
ke dni 31 .72.2071,
(w celých tisících Kě)

lč

28900308

NáŽ6v a sldlo účetní iednotky

oNE MoRE DAY FoR C!ÍLDREN. nadaění
fond
K Dědu 1705
Beroun 1
26601-

oanačeňÍ

a

NÁKLADY

b

činnost

hlavní
1

hospodářská
.,

celkem
3

A. t.

1.

2.

3.

4.

spotřebované nákupy ce|kem (součď A. l.í.ažA. l.4.) 3o 30

spotřoba matďiálu o 0

spotřeba energie 0 0

spotřeba o6l8tních nE6kl8dovat6lných dodávek 0 0

Prodané zboŽí 30 30

A" .

5.

6.

7.

8.

sluŽby c6lk€m {souě€t A. ll' 5. aŽ A. ll' 8.) 10 10

opfEvy 8 udržovánÍ 0 0

c€stovné o 0

Náldady na reprezenlaci 0 0

osiatn' služby 10 10

A. t.

10.

11.

12.

13.

osobni náldady c€lkem (součet A. lll, 9' ď A" lll' 13.) 0 0

Mzdové náldady 0 0

zákonné sociálnl pojištěnl 0 0

ostabí sociálni pojiště'í 0 0

zákonné sociálnÍ nák|ady 0 0

ostatní sociální nák|ady
0 0

A" IV.

14.

15.

16.

Daně a poplatky c€lkem (součet A. lV. 14. až A. Vl. 16') 0 0

oaň silniění 0 0

Dáň z nemovitostí 0 0

ostatnl daně a poplatky 0 0

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

ostahi ňáldady cGlkem (součet A. V. 17. až A. V. 24.} 2 408 2 408

smluvnl pokuly a úroky z prodlení 0 0

ostafiÍ pokuty € penále 0 0

odpis ngdobyné pohledávky 0 0

Ú-ky 0 0

KUÍEové áráty 1 1

Dary 2 3"16 2 3'7 6

Manka a škďy 0 0

Jiné GtEtnl náHady 31 31



tč; 28900308

oznečeni NÁKLADY

b

Činnost

hlavnl
1

hospodářská
2

celkem

25.

26.

27.

za.

n.

30.

odpisy' prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných polďek celkem
(součetA. Vl. 25. aŽ A. Vl. 30.) 0 0

odpisy dlouhodobého néhmoaÉho a hmohého majetku 0 0

zŮstatková cena píodaného dbuhodobého nehmotného a hmotnéno maietku 0 0

Prodané cenné papÍÍy a podíly 0 0

Prodaný .naleÍiál 0 0

TvoÍbá r€zelv 0 o

Tvorba oprav'!ých poloŽok 0 0

A. Vlt

31.

32-

Pos|q^nuté příspěvky celkem (A. Vl|' 31' + A- Vll. 32.) 0 o

Poslq/tnuté ďlspěvky zúčtované mei organiz8čnlmj slďkami o 0

Poshyhuté č|enské přlspěvky 0 0

A.VÍt.

33.

Daň z příjmú cslkém 0 0

DodatečÍlé odvody daně z příjmť| 0 0

NÁKLADY CELKÉM (A.|. +A.ll. + A.lll. +A.lV. + A!V. +A!V|. + A.v||. + A.Vl|l.) 2 448 2 448
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oanáčeni

g

VÝNosY

b

činnost

hlavní
'1

hospodářská celkem
3

B- l-

1.

2.

3.

Tžby za vlastni ýýkony a za zboží celkeÍn (součet B. l' 1 . aŽ B. l' 3') 72

Tráy 2a vlastnÍ výrobky 0 0

TrŽby z p.odeje sl!Žeb 0 0

Tržby za $odané zboŽl 72

B- .

5.

5.

7.

změny stavu vnitťoorganizaěních ásob c€lkem (součet B. ll' 4. až B. ll. 7.) 0 o

změna staw zásob nedokončené výroby 0 0

změna staw ásob polo{ovanj 0 0

změna stavu ású výrobkÚ 0 0

změna stavu a/Ířat 0 0

B. t.

10.

11.

Aktivace c€lkém (součet B. |ll. g. až B. lll. 11.) 0 o

AKivace materiáfu a áoží 0 0

AKivace vnitroorganizáčních služeb 0 o

Aktivace dlouhodoMho nehmotného ma'ietku o 0

Aktivace dlouhodoháho hmotného majetku 0 0

B. IV,

12.

14.

16.

'17.

14.

ostatni v'inosy colkem (souěet B. lV. 12. ď B. lV. 1s.) 19 19

smfuvni po&uly a ú.oky z p.odlenl
0 o

ostatni pokuly a penále
0 0

Platby za odepsané pohlédávky 0 0

Úroky o 0

KuÍsové zisky 19

Zúčtování fondú 0 0

Jiné ostatnl výnosy 0 0

B, V.

19.

20.

21.

23.

24.

25.

TÉby z prodeje majetku, Zúčtování rozerv a opravných položek celkem
(souěet B. V. 19. sž B. V. 25.) 0 0

Tržby z p.od€je dlouhodotÉho nehmolného á hmotného majeť<u o o

TÉby z prodeje cenných pápíŇ a podllŮ 0 0

Tržby z prodojo má€riálu 0 o

Výnosy z kÉtkodobého ínanč'rlho maietku 0 0

zúaovánl rczery 0 0

Výnosy z dlouhodobého ínan&lího msietku 0 0

zúaováni opíavných položok 0 0



tč:28900308

VÝNosY

b

Činnct

a
hlavnÍ

1

hospodářská
2

celkem

B. VI.

28.

27.

24.

Pňjaie přÍspěv|ry celkem (součet B. V|. 26' aŽ B. Vl. 28.) 2 351 2 357

Pňjatá pří8pěvty zÚčto/ané m€zi organizačnimi dožkami 0 0

Pňiďé přlspěvky (dary) 2 35',7 2 357

Pňjaté čÍengké pnspěvky 0 0

B. VÍ.

29.

ProvoatÍ doiace c€lkem (B- Vll' 29-) 0 o

Provozni dolece 0 0

VýNosY CELKEM (B' |. + B. ll. + B. lll' r B. |V. + B. V. + B. V|' + B. V||') 2 448 2 444

c. \4ýsl€d€k hospďaňení pňed zdaněním (VÝNosY CELK. - NÁKLADY CELK.) 0 0

34. Dď z příjmů
0 0

D. Výslédek hospodafuni po zdaněni (c' _ 34.) 0 0

sestavenodne;'"-"'-"-nJJ"en'"no
2I -9.20L2 KDědu 1705' 266 01 Beíoun

tČo: 28900308
tél': 00420 603 211 111

!ťww'€xp€dic€_woÍld' cz

Podpisový záznam statutámího oEánu účeblÍ jednotky
nabo podpisovtý osoby' ktoÉ j6 Úč6mÍ16dnotkou

t,/*A //t'r/n'--ilr;Z*t/ra
HYní forma úěetllÍ jednotky
ladaění fond

osoba odpovědná za úč€tnlctvÍilqiňq podpis)

pĚdmět poddklinÍ osoba odpovědná za Účďní ávěIku (lmé'lo a podp's)

tel.: _ linká: _
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lisk vybraných áznamů

lo Název účlu
U

Počáteění
stav

Obraty za
období MD

Obraty za
období D

Obraty
lozdíl

Koncový
stav

tiva
000
100
200

co0
100
200

Pokladna
Pokladna KES
Pokladna USD

Peníze

Úěty V bankách
ÚétyVbankách-Čs

. Učty V bankách - cs DD
Uěty v bankách

Peníze na cestě
Pfuvody mezi finaněními úěý

ostatní pohledáVky
ostatni pohledávky - přeplatky

Pohledávky

í64 3'4'52 2 402 861,54

2 004 006,80

536 890,00
0,00

164 314,52
0,00
0,00

0,00

701 204,52

944 930,00
1 213 331,70

0,00
2 207 229,17

195 632,37

1 481 820.00
1 213 331,70

164 314,52
2't13 469,12

186 829,08

-536 890,00
0,00

,164 314,52
93 760,05

B 803,29

0,00
93 760,05
I803,29

0,00 0,00

0,00
0,00

0,00 '13 781 '10 13 781,10u,uo 13781,10 13 ZqLlq _,-,- 0,00
536 890,00 2172 042,80 2 708 932,80 -536 89o,OO 0"00

sl0
2 004 006,80

6 578 9íí'14

0,00 585 965,73

0,00 739 932,73 739 932,73

2 464 612,7264 612'72 61 75.l'í8 í02 563,34

2 004 006,80 0!0q 0,0q
2 004 006,80 o,oo 0p0
7177 552,32 ó98 641''tE í02 563,34

585 965,7s 0,00 0,00olo
909 _ q,oq 5 567,00 5 56a,O0 0,00 o,oo0,00 591 532,73 591 532,73 OpO O,OO

oao Vnitřní zúětování 0,00 148 100,00 148 4oo,oo o,oo o,0o
opravná Položka k zúčtovacím vztí 0,00 í4E 4oo,oo í48 4oo,oo o,oo o,o0

Aktiva celkem 701 204,52 7 318 843,A7 7 917 485,05 -598 641'í 8 í02 563'34

coo Daň z pří.imů _1'00 0,00
zúčtováni daní, dotací a ostatní zúi -í,oo o,oo

'c0 Jiné záVazky - osobní půjěka J. P(
Jiné pohledávky a ávazky

0,00

449 999,00 465 000,00 í5 000'00 {5o 000'00

50 000,00

s iva
:':{ ostatni ávazky

Závazky

}}]

Vlastníjmění
Vlastníjmění

Fondy - příspěvky pro děti
Fondy

'1}] NeÍozdělený zisk, neuhÍazená Zbi
Výsledek hospodaření

_ 0.q0 15 000,00 15 000,00 0,00
0,00 15 000,00 15 000,00 0,00

0,00 -1,00
-í'00

.í'0o

50 000,00
0,00
0,00

0,00 0,00
0,00 0,00

2O9 892,52 2t9 892É4-___ _Sl rg 34 -.t48 641,18 61 251 ,34
209 892,52 209 892,52 51 251,34 -146541,t9 61 251,34

0,00 0,00 -8 687,00! tlZps _, 0.9a
{ 687,00 0,00

251205,52 209852,52

0,00

61251,U

0,00 -8 087,00

_1/l8 64í'18 102 564,34

0,00

Pasiva célkam 701 204,52 674 892,52 76 251,34 -598 641,18 102 563,34

Hospodářský zisk za období
Hospodářský zisk celkem

0,00

0,00

'_-':'arých áznamů: Dalum >= o'l 'o1'2011, Datum <= 3'l .12.2011
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oNE MoRE DAY FoR ctltLDREN, nadáČ: 28900308 Rok 201 l Oae: 29.'lO-2O12

Strana 1

Ísk vÉraných áznamů

čísto
úětu Názév úětu Počáteění

stav
Obraty za

období MD
Obraty za
obdobÍ D

Obraty
rozdil

Koncový
3Íav

Náklady
504000 Prodané zboží
50x spotřobovanénákupy

518000 ostatní sluŽby
5íx služby

545000 Kursové zÍáty
546000 Dary
549000 Jiné ostatni náklady
54x ostahí náklady

0,00 30 000,00 0,00 30 000,00 30 000,00
0,00 30 000,00 0,00 30 000,00 30 000,00

0'00 10148'00 0'00 10 148'00 10 í48'00
0'00 'l0'l48'o0 0'0o 10 148'00 í0 í/tE'00

0,00 881,82
0.00 2 376 333.07

0,00 881,82 881,82
0,00 2 376 333,07 2 376 333,07

0,00 31 D.1,44 109,00 3't 121,44 31 121.44
0'00 2 4o8 4il6'33 í00'00 2 /(,8 336'33 2 rl08 336'33

Náklady celkem 0,00 2 448 584,33 100,00 2 48 484,33 2 UA 4U,33

výnosy
604000 Tržby za prodané zboží
6ox TÉby za vlastnÍ vý*ony a za zboží

644000 Úroky
645000 Kursové zisky
64x ostatní \.ýnosy

682í00 Dary od ryzickFh osob
682200 Daryod pÍávnických osob
682300 Dary DMS
6Ex PňiaÍé příspěvky

0,00 0,00 72 445,00 72 445,OO 72 M5,00
0,00 0,00 72 44i,O6 1Z 445,00 72 445,00

0,00 0,00 52,32 52,32 52,32
0'00 0'00 í9 409'20 19 409'20 19 409,20
0'00 0'00 19 461,52 l9 461,52 í9 46í 

'52
0,00 61 25',t,34 2265535,15 2204 283,81 2 204 283,81
0,00 0,00 144788,00 144 788'00 í44 788'00
0,00 0,00 7 506,00 7 506,00 7 506,00
0'00 6í 251'34 2417 82s,15 2 356 577'E1 2 356 577'E'

výnosy celkem 0,00 61251,34 2 509 735,67 2 U8 84,33 2 48 481,13

Hospodářský zisk za období
Hospodářský zisk celkém

0,00

0,00

'fisk vybraných áznamů; Datum >= 01"01'2011, Datum <= 31.12.2011



YI. Zprána revizora nadačního fondu

Dne l.9'20l2 jsem proveď kontrolu finančního účetnictví NF oMDc.
Předmětem konfoly byly skutečnosti, zachycené v účeÍrí uzávěrce sestavené ke
dru 31.l2.20ll za období od l' l'20 l l do 3 l'l2.20|l

Při této konfrole nebylo zjištěno porušení zásad účebrích předpisů.
Přeďožená účefirí dokumentace je průkazná, íčetni postupyjsou v souladu
se zákonem o účefuictví č. 563141 1991 sb. a $ 25 zrí'kona č.227lI997 sb.
o nadačních fondech.
Prostředky nadačního fondu a jejich použití jsou prukazně evidovrírry.
S prostředky nadačního fondu bylo nakládano v souladu se statutem nadačního
fondu.

VBerormě dnel.9.20l2

EvŽen Švásta
revizorNF OMDC



YII. Závěr qiročn í zprávy

Tato třetí výroční zpráva popisuje nriš dďší posun v oblasti charity.
V tomto roce pokračovala práce NF OMDC v České republice a kanceliíře
v Keni. YyÍizena všechna povolení v Keni, zavedeno řádné účefirictví
v kancelaři v Keni včeÍrě vyhotovení výroční zprávy ' ZŤizeny bankornrí
účty, na které jsou z ČR převáděny peníze pro potřeby dětí'
DodrŽujeme naší filosofii prťrhledně ukazovat lidem, Že naše práce má
smysl a vloŽené peníze od drárců jdou přímo dětem a nikam jinam.
Pravidelně lx za půl roku přímo z Keni ukazujeme prostřednictvím stránek
www.oMDC.CZ jakje dětem pomahano ajak děti vytlživaji pomoci.
Takže lidi' kteří pomahají přímo na videu nebo fotu vidí svoji pomoc a
nemusí mít obavy, kam vlasírě jejichpeníze přišly. Vidí děti, které
díky jejich pomoci zaěaližit-uěit se, obléci se, více jídla apití, větší
hygiena a i děti, které si jř dokrížou hrát a smát se.
Již na počátku Nadační fond deklarovď, Že nechce a nebude vynakládat
finanční prostředky tarcŽii nadačního fondu, tedy ilamzdy spolupracovnílď.

Zvláštrti poděkovmí patří těm, kteří pracují pro NF bez niíroku na mzdu nebo
odměnu:
firmy - IQuest s'r.o. Všenory - spraluje zdarma www strránrky OMDC,

doplňuje nové reportáže, diárce a pod. - moc děkujeme
- Bright finance Praha 9 p' Poch a p' Pankratzová - účetrí ťrrma,

která vede účehictví až do roční uzávěrlq a daňového přiznini
opět moc děkujeme

Jednotlivci - Dagmar Perglové a Janě oďedníkové za administratilu NF
a prvotni účeÍrictví
Hance Šináglové - koordinátorce NF spolupráce s adoptivními rodiči
Jarmile Hanzlíkové - učitelce zŠ Cnvďetictá ul. Praha 9 zapořádini
školních akcí směřujících k pomoci dětem v Keni
lan Štepan zaorganizačttí pomoc při cestách do Keni

V Africe spolupracujeme také s dobrovoln:íani pracor'rríky, kteří jsou
uvedeni v přílozejako africlcý team

Všichni pracovali pro nadační fond bez niároku na odměnu. Děkujeme!!
Bez dobrovolné pomoci bychom to nezvládli!!

VBerouně dne30.4.2012

ONE MORE DAY FOR 
']JJ.. 

,.

^o.o"iiTilTl.. -lCo zogo,: t.*-' ,""
rer.: ooa2o 6oJ .t,; ji ,
tvtrw expediae-^ J. J .:/za správní radu Jiři Pergl \Ý

Dagmar P er glov á'''..?' (! Í]! !4
J ana ourední o, a f alt i. /at
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. Ýj!d9p!ry

. J!fu&!!|&!d-p!aiffq

. (q!!r{t!

Jednotnvci 2011

P.!l{ & M.hárí..| Iiod ) Nadalni iq!!! ) > aiúnčtri da1 > 

'.óotlivci 
20ll

Listoprd

Badeá i!fut'

E jtbšt@á l4tka

ŘÍj*

ciÁ M.h.l

Hl.d|rá Šá!!,

7Ář1

Hadú Šálla

Srpc|r

t-ffD,_ Kč
l.7oo'- Kč
300,-xi
300'-Kč
2@|Ka
l.aoo'- Kč
200,-Ka
300,-Kn
750,-Ka
l00'_Kč
200,- Ki
3oq- Kč
1'0{X]'- Kč
2.t00,' (č
34q-Xi
30o'- Kč
5o0'- (č
Jm.- Kn
6l)0'- Kč
1.000'" Kč
l.@'- KŮ
l.0oo.- Kn
l'000'_ Kč

l!o,_Kč
3m,- Ki
300'-Kč

'0o''Kč2.500,- Ka
2oo'- Kč
l'0oo'_ Kč
i'ooo'_ Kč
300,-t(l
100'_Kč
l'0@,_ Kč
2oo,- Kč
l.00q_Kě
J.om''Kč
200'- Kč
3m,- (č
9m,- xi
'|00'_Kč
300'-Kě
2'700,_ Kč

300'_ l.č
1.0m,- xi
20q_É
roq-(č
3oq- rn
200,- Kč
1'0@'- Kč
]0o'-Kč
300'_Kč
L7ú,'1<š
1oo,-Kd

30q_Kč
70o'_Kč
?ln -K{
1'o00'_ Kč
300'- Kč

n 15.1O.201215:29
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Břt'elr

Gú M.nal

rJfflcrŤ .í{

tlí. ljEd

Únor

IlíÍoú Klái

rI d*á g!t.

l-@o'-Kč
l.0oo,- (ě
200,_ r<č

230,-l(t
50o'- Kč
30q. Kč
2m.-Kč
3@'-Kč
2'70q_ Kč

5.000,- Ka
200,- Kn
100'_tó
300'_ Kč
1.000'_ Kš
300'- Kč
r-@'. l(č
/oo,_Kě

500,_Kč
250''Kó
30o'_Kč
tao,_Kě
r00,.K!
500,_Kč

l00'_Kč
4@.- Ka
3m'_ Kč
r00'_ Kč
200'-Kč
r.ú}0'' K{
l.o]q_ Kč
340,-(č
600,- lQ
200'_ Kč
l00,_ Kč
2oq' Kř
20q- Kl
30q- xn
25q- lc
50'- Kč
30q- Kn
3.0m,- Kt
t-000'- I(č
z'00'_ Kč
l.00o'_ Kč
r00'_ Kč
l0q.xč

íxJ'_l{č
500,-xi
100,-(!
50q_ Kč
t8,?l I(!
!]0'''(č
2m'''ač
1oo'_Kč

147'- Kč
1.0{0'- Kč
500,- (l
5oo," I(č
1.500,- (i
500,-Kn
1,00q- ra!

20o'- (č
20q_ Kč
Joo'-Kč
,qro,-lG

r{q_l(č
r00'-Kč
!J.@'-Kč
2.'@'_ Kč
200'_rč

'40'_Kč30q-ro
l.000,_ Kč
r.0o0'- Kč
500,- Ka
?'o'-Kč
l'000'' Kč
1,000,- l<l
Joo,- xt
50,'Kč
2m'_Kč

l1 15.10.201215:29
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|o0'- Kč
200'_Kč
20q_Kč
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J00'_Kó
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l'0o0'- Kč
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'<č!o'_Kě
l.dh'_ Kč
3'300'_ rě
1m,-(n
100'_ Kč
2,@,-KI
1,0@,- xi
1.200,' xa
3rI),- KJ
l'000'_ Kč
2$,- l(i
t.mo,- Kč
2'000'' Kč
500,-x!
300,-x!
2'000'' Kč
300,'xč
1'00o,- Kč
400,'Kn

l0o'.Kč

700,-ru
200'.Kč
250'_ Kč
l'0{0'- xč
2,0oo'_ Kč
2.t00,-r(č

3m'-Kč
70q- Ki
700'_Kč

200'-Kč
10o'_Kč

1.m0,- K!
3o0'_É
3@'_ Kč
250'- Kč
Joo.-Kč
aí'_Kč
M,-Kč
!.J00,- l$
2'7ul'-Yš

100,- Xč
30q- Kč
20q_ Kč
r.00o'_ Kč
3,J0o'' (č
!0q-Ka
2úo'_ rG
200'_Kč
30o,- Kč
250,- (č
30q-xč
100'_Kč
2.7l',_ Kč
r00,- K!
r.t00,- Ka

300,- tG
l00'- Kč
200'_Kč
r00'.Kč

I
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Fíip l\&těj

. N..laěni fmd
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800,- (l
r'400'" Kč
3m'- l{č
1'00()'_ Kč
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'ač2m'' Kč
loG Kč
!'0m,' Kč
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1.0@._ (č
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r.000,- (n
J!0,- Kn
250,- Xn
17o'" Kč
z'0GKč
20o'- Kč
l.000'-Kě
2000'- Kč
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lm'- Kč

. řo_NŤÁI(E infofug fudačníb foídu ČR

. KoNIÁICTNI i.fl)t!@o Mdaó'fio 
'e(n. 

(3!rYÁ

. [gi8!íEc'{a4!

. o8včdč€{i o teíní sbirlÝ od KU

. 1'Ťfuiď Eála
. 1"4ýtoč!i Ž!Íáv. arď 2010
. rÍ!rč!'j-4!!14.ralal2!09

. @r_p!9-!9cÍe!a1d9É!ra!!aaiq'bó_pa!a!9

. LÉEÍ m mnimB llm dér't! ddn@
o J4K-PAI\,!E.J!E]EM!!B!CEIE!E
o ADoPcE NÁ DALK!

. ADoPcB _ rcvé děri
. oMDe US:&!@!&a!a!I
. oNíDc r14 - ljr.oe N.eYot

ADoPcE _ iř ad4'tďaé děti
. oMDc m1 _ sfu Nd€ri

. I.dď'LÍi. á ňfllm

. výDiJ z olcLodÍiho Éisló:lu _ oNE iÁ)RE DAY FoR CI{I-DREN

. Foi@!€ne a ilfofue LEDEN 2o!2

. For@kÍie a iďolm@ SRPEN 20u

. Esse&&.4!!&B4!! I4DENI9-!!

. Fot@ldie a i.forhne SRPI'N 2010
. oVDc 002 - Ábdj Mand MBa

. Fo{@!íie . iďofu@ SRPEN 2012

. &,tos&&-.!&!E{c!lJ-!EN2O!2

. Fot@Ltie . info@* SRPEN 20!!

. Fol@I€lie ! infofuc€ LEDEN 2o1i

. Fol@lcÍio a i.folrt@ sBlEN 2010
. oMDC 003 - BeIM !{unm

. Fot@l€rÉ . 
'ďotm* 

SRPEN 2012
. &!s4&!i4]!&ťo&9!!DE!2a!?
! Fď@'crie a infolm@ SRPÉN 20lr
. EoJcÉ&d944&!44!l!DEN!!!!
. Fďocal€Iig aiďqElles&LEN2olo

r ON{DC O(}4 - Erio Ndedlu
. Fď@Ieii. ailtfofuc. RPEN2012
. For@alctie a infomce LEDDN 2012
. Fďoq{€rie a íďom* RPEN 201l
. Fďoeal'ř ! i.fortEce LÉDIEN 20l l
. Fďo@IcÍic a íÍfom* RPEN 2010

. oň'Dc m5 '$mic! weiiro
. Fď@líig a infďtB@ $PEN 2012
l Fď@kíi€ . itf(fu LE_DEN 20t2
. &!9s!se-a-E&!84!! S?!l!2qU
. lďo@Ieli€ . inffu@ I-EDEN 2011
. lol@IcÍic . infufuce SBPEN ?0l0

. OMDC 006 - li*dia Rihit \vairi@
. !ďoa&E!!&!!qa9l@N4u
. FobAnďi€ 

' 
iďat'laEillDDN 2012

. Fot@leÍi. a iďom€ $PEN 2ou

. Fot@lďi9 a inf('fu* L-EDIN 20!!

. loroBLrie a 

'ď(maG 
SRPEN !o10

. OMTr m7 - Ch.ti$ SImi
. Ep!9s4lďj*@B4!9sťE\2-0!2
. For@LÍie é inf(ffi LEDEN 2012
. &@9!iB iú!o!!! A!EN2011
r Fotocnle'ig 2 iď@&9 IůDEN 2011
l ť9!9!€@!_4q!e@!!!!

. clNlDc 008 - coÍoliE Gáliti'

. oMDco@ -Ri56 vÚia

. Lo't94!@9 cj!&ÍB!!!sB!!N_2q!2

. Fol@Lric a údď!É@ LEDEN 2012

. rd9c4@_4!fjÍ4!!!w2!!!

. F.d@lerie a inflmE !,EDEN 20t I

. Fot@l.Íi. . i.f(t@c SRPEN 20t0

. F*or-!s&!! . b6s@a!!l!EN?0!!

. Fo{ocal€lid a intor!.!é $BP_EN 2 0l0
. Oi!'lDC 0lO - F.eci! M@

15.lO 2O1215:29



prosinec 20 1 1 _ finanční pomoc NF OMDC _ dětem v roce 20 1 l
Rasochová Pavlína
Najman Tomáš
Cink Michal
Kowalczykova Míša
Javornic!ý David
Topolsky Martin
Fqýbová Hana
Turyta Jiři
Kohout Aleš
Dolanská Petra
Dvořáková Katka
Kutilová Věra
HladkáRadka
Kříž Pavel
Topínka Karel
Vízner Josef
Rokosovi Eva a Tomáš 1 000'-
Vrána Petr
Bemard Tomaš
Malíková Silvie
Kolářová Marie
Lenková Peha
Charalambidi s Ivo
Zikmundová Alexandra
Zilonundová Alexandra
Uhlig Petr
Kovďová Radka
Kaďubiec Tomiíš
Rasochová Pavlína
Tauschová Nikola
Matějíěek Radek
Pitterlová Soňa
Kříž Pavel
Janochová Marie
Sedláčková Alena
Zikmundová Alexandra
Vriina Petr
Pail Martin
Latková Ivana
Latková Ivana
Červinková Jarmila
Hladká Radka
ing.Richard Horak
Nawátil Tomráš
Hak Jiří
Žirolrrická Jana
Turvna Jiří
rna&a Šarka
Lukešová Renata

1 000'_ Kč
1 000,-

100,-
500,-
300,-

I 000,-
I 000,-
1 000,-
1 000,-
1 000,-
I 000,-

500,-
I 000,-
I 000,-
400,-

1 000,-

I 000,-
200,-
500,-

6 000,-
2000,-

100,-
750,-
200,-

1200,-
800,-
200,-

3 000,-
300,-

20 000,-
I 000,-
I 000,-
2100,-
I 000,-

800,-
500,-

2 000,-
I 000,-
1 000,-
1 500,-
1 500,-
2 000,-

500,-
2 000,-
270A,-
I 000,-

300,-
1 500,_ Chocová Šrírka 1o0,-



Drírci finanční pomoci oMDC _ fimty

Protezione, Praha 10 5 4ll,- 15.1.2011
zámektoučeň 3 305'- l3.l.20l1
mimofilm s.r'o' Praha l 25 00q- Kč l.3.20ll
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dačÍ'í fond _ oNE MORE DAY FoR CHIIDREN (IGňa, Kenya) ltttp://www.omdc.czlnadacni_fonďadopce-na-dďlo.r/adopce-jiz-adopt...

r Ýi9 doDilv

. {q!!!

ADoPcE - jř sdoptované děti

Právt & b.h]íáL: !!4 > !@d fdd ' ADoPcE NÁ DÁIK[' 
' ÁDoPcE ' jř adoýwóé .lěii

ffii
HI
H

!ffi****ht.#ť;* 
"*T#"^Ht"##;#*#ffi :ts"mr.,Hffi Š}:f, #"ŤT*trť*

ffi 

!.á* a 
'naněni 

pÍolislužbu' t{iyž sé na*',l'e příeátsl, Mď' pÉai Ěádle D.deč€t

týí.ú. ,&i!.' } lÚcbnřÍa 
' 
výDoden' 91' v děE}ém donwě. [lo6láví!!ťíč!i p'.t 3ooo K{r T€!Ío Údě!.tjc b lteici chÚlo'y . Žiwndho slřádííl' íéboť nopor.y'i. íátt 4'(bná6Bri zr€óoda{o Bt e e Bd Ú'b.í nh íÝ!* ? ííxlrw' 

'Blit 
*rluBt' Z neóo.látxu 3t'a!] * Bo rcŽnod prc fult / dt]m!'' elil s''' 'již 

'&'dEd rodiČe - zs N'bď u Bm@
!q!

oNIDC 004 - [řic Nde.itu

:1"'_*"*ť Tjy yi:l:tjc.:.' M 
-tý"chM 

E.eodí ot c ájs. pÍacu& v Lirii'.L lulo sdifu oúríú !ódplm'l. Eri., nďl', e!čiE ta6ádk.ři 4 děli bydlilpodft t fufr dqnru K!íÚ'idrát afttÝé F) DolodL.'
I'' iž.doÉiwí rediče - 

'l€čD 
Nilol' tauit@i 

' 
bdi@

!99

OMDC 005 - v.roni@ lvmiim

1edn6 v.ajimj. d.ď.r' T.to skú.čnď je jř dáhN zíLácí' L'dra tMi@ oplgit . dopGú nejq prcrázany žádné inf@c., zdaj. D'žiW Polud 
'ř, 

nďi e ŇeĚ
|+ . 4 nou ddmo jm.!o-a !filoqť biolo8iďé @lty' v !in'j]o"ti * o *'o.i* .io.a or"". jr.nz.ť*"J''au. 

-.,*r'' 'Mj již doÉnaí rcúč€ - p'd zre''

oMDc 006 - Tenšia R.hal' wijřimu

I4.r*. T*ie .jeí EÍBlyl qrítáE z.Ďlaíi NyÚ'' M'ú. j. \€imi slelú ( tTv ). obri@ ajlťui' ď.c, ate .b€tívá pota dilc'tdnét n'ňeé F'.. B imábě r x 6nč'í?' T.Éú ář & Ňými m&rci . Údi|i v. *fuan oóyd[ t""rii ai - poauo *to i - ,rti.i'''
Móiž.doýÍhirodióe _ pá'' $ífu \'!*wá

OMDC 007 - Cna 6 Warui

1_!3_'l_:lr:"I]ry;':Ť'l)} 4 chod do l 'hid] LIXrr PRIM^RY scHool. ld. je udifiLdiI l8o z 2oo 
'polu2ahi 

n}rú ifu lepÍw 7iíiL i.l lo !,latn !'!€chD bYto,( M* ŇJÚ M ulcl mrró' Ídyz m lyro p& ňl M!' bo ci' 
'.ff 

.lršE MÓE' ml v.ldrn d.ti)' ti botEld 
'.dáho 

uíť.i i''r. ai oia* 
'l.i, "rl'.'. 

r. * tgrr j"r'
:**Ťs^l*jť::{'4!rn t.w. k.ó*é pno' 

'" 
bylo dltik -tuia*. r"a r r" ml poa 

' 
p"'.t*i^ pri't cr''a* p-Érlli",áJ ŇíPái;b"'y'-#;ň"it@ Fa4 lfu ,e rc'lLrry a &Úrt .d.p!hj mltr' ''

Má jD.@íiu' 
'odče 

- pÚi ÁLE !.{!áÚ(NÁ

oMDC 0Ú8 - c'ro|ine Gáthilia

y19?P:|'g:Yl1:r!TM^: o.bl'Íti-|r<i l\j'úa j, !€!Úcíá ( AIDsjo d.ší.loó!.i 10 B tú ehd aí ). ob'iw ajilťujc d€c,.h doBIáaá po]& příbátGíné,lM&. př&. mú!E'Úr. l x z Ít{ic (-eÚn€ áj. e ryými lleĚrci d rcdiii v. t*ffib obrďí''

o ÍDC 009 _ RisDa wmia

**TT]: rť:9_Ť.19.!!n-'*Y:.Y"^'^"^ť3ěY4ldoř biololi.Iqýn otcfrRnp]a ler*l jc i.frďÁB vimIÍv Á'Ds. UltÓtčičrry t!,la nár&Ý'loučefu,i'zl@& B.fu Z!. v b}1. o dlo mÚLcch v le{'íu 2009 bJh Rispa @éú itolti d@MÁ! piEfljšil'''
rúiiž .d.plini redič. - !ní N,t!íiE Dwřátová

iE
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[o*ni 
rono - oNr uonr DAY FoR CHILDREN (Keňa, Kerrya) tťQ ://www omdc' czlnadacni -fonďadopce-na-dallo.r/adopce_j iz-adopt..'

oMDc0l0- Fr cis lárgo

}M'ri. Jtcilt ! ř mbodtí óiÚ.. ř í 4J l't .je lolu'Žet M}.žÉfu liM Hrv ÁlDs. l'4.!žel 
'&iďu 

ogÚtil hótijiné 
'{'ě 

naodli e n! výáé láo Úrny.víěr(Mt &otd 2rŤí26'í zdnrcó!@do.Lóa&Bct Jédino!ob}i@ !Ň tÚro tldiN j.!Íodéj 6l@iiyitlunitrar*,orcvt rrrt *ao o'ára*. *i*.íeÍlnr" '*íě.*t &otd aŤíz6'í zdnrcól*.i.J.t'ra6'4Dt Jédino!ob}i@ Fo turo tuli* j.!Úbdéj *t"t q,'"*i'fu;;i;í,' *ň ilil.ř;;iJ.ciltí R@i!ř r'rv poziliwi..
.d.Úliýd fudiče - 

'Nždé 
áléa a LaD!. KdhoÚNi

oI,IDC 0l1 - Eli'abeth NÍrnbi

li'í.tÍ. 'llŤtt &}É'rř J@iý!' 
'}o 

fuMó 4í(.' Í 4' le. 
' 
ř bohu]ll írtaž!! vim Hrv ÁlDs Eliz.hh je tnc. inlé!8fuňi dí\*'' s ltob j. ryno(ied. EÝč{to!6t .í n 

' 
dsrě E 4' daí Elizb€th qFnálÉ,,

Ldáiž ádopliBi Íodič. _ Panl šoř' Kočt{dď* a !.r itEt I!ást

!&9

OMDC012-Lucaw iiru

!:J.:.Y *l_."T.*:.FeliÉDév.áL.ái wlcéÍě. otcc.i. altoh.]ie a íepodíi e M kv.litnÍ Ýc!ďč 
' 
v,dáiní sý.h dlsr o&! !ic. tlxlaí v€ltÍi do!ř. aříaé obydLle vay v íe 

'€fu 
{rohdÉtych ýý!'ó }EU dč!č.r. eenr odEjí byo.l r PÚibuzýn''l'íiŽ B@'\'Í rcdč€ _ plni LEi. r'ďie lÍulď' 

' 
d..M teil

d9!

OMDC 0t3 - Nolďi Moiv'l€

_' o|€ }'lol'Íř tagbry aúř.!. Byl aař.lcnv€ sporu o po_zfur !'il\'.i€ ř tlfui.t .á. n.mtMí No{.ia byl' fuili'laE @'lo| a aroly! t&j.jivauL|d č {totv doďts s
:5 !9lr 1c1 ž.e'á.Yú|,*"-. živol oníohř idivďá 

^*.L. 
v.e býdop.dql al! fbyl."*ěau ra" r-gíu *r'"a. ii,';--&";ň;].- --' '_"'_' _ *-" -'-

t4!9

oMDc0l4- l,€cho c'rhilia waniinl

L@noj.d.úí.ládÁÁ4chodíóliÉdliídy.JcdáiliíĚ{'v@*íď-J.Éhtlfuiďlj€botu,.!opdn.od.rbtraelok@s.{'ylybaoniíně{'aodv.uiytjcji.hba5'č@.
'li dt Mó !.í.i. pt6to & 3ež a Ýtbh sn, óy ďtty ÚžiÝiL' .b áviíi - úidíi púrvilb'é po!tl@i, te.l;" *p*ia.t'a, 

" - 
p"i*íi'Ňió ilil; j"i ilt"*il;;;

Ý úioí'L Ežp p !ě tdD! tiúe!Í-.'-.'..
Má jiŽ.doÉihi todl' _ (.do sr.rct{ Kďt' Kď.rcúZ!& J.!nlkďá' Rfuta tÝlo!.i

!!!9

Mí}ž.dóoiivd tÚdť. - o!íí L.Íl6 sbbodďá

oMDc 0l5 - Angda wÚigi'

oMDc016- samfina KárŤi

i.žádoÉihi!q'ič._paÍ Jafut.vTeul vteřDlt .Bie.Bú*é.tďi
ú!9

oMDc 02I _ sa|m€ lvambut

Máiž .dopliqd redič. - D.!i R.{&á Blzdti

penÁ,{ 2 hoté' tot!*é 
''m'd!*é 

ob'rsli. s 
'Mžet€n 

á]. J L{ po|é ůuŽ ()ll.t@ía m fn BIv ÁlDŠ RqtM aiat. llráda( N& nádLÓ} Brv AID6 nuž tmřel. I\áilljeidiM MboB v 610Íq&*, tdoi Úděléi'i čiúí j. t.rtéžÍ.t žáá ýlŇm HIv Bďu}.lý€B & do^édč|' & Ángob Úy|. diÝ míp.ar''t' a. "y..J ri',y pqt

LŤ 20ll _ t{y úáaL a} opr ilu n grlirú :)pfni&. bŤ to lÁhmaro'd twlihi r.!ry
iž '@ihi rcdir: - B'd \affiů' tl6*rcýi s uEt2.len

!'Íat}n sď.6íy ldlbBL us |Š{tiío!é frEě. &!ďÉt! v l@ 2006. xrqEě s.ítfiiý po sobě aecbát.idě d.lil3 &ti. Krr j z ta.IÚo dad !EÁ iiBho otc€. kEřieMi'icňvi cho!!_ l vý'vé rcloól.' M'fu @!ll' pii !@e! sáň6'y' Po É-lo Ea'cté udd;l býi sLoÍ'r !oú;ú p"".tlc *"r'r*'i .,y*áÍ 
" "Lól'ň;ň;ň'ř";ylíffil-r'T.lo rc(llM i.di'pfutř ádafu ll ll ! lfuřttfu..

oMDc 0r7 - Isa'ck Mwángi

Yag f Ífv TíY_tÉ o_b'W-z4iiaťnj. ď{. .L &d'vá pot& pííb'noď!é. nnBďé pfáÉ miniha l l a !É.ic. Iuer 
'ř 

* ďini lomfui . 
'odiéi 

v€ .tffim Ó'vdliN. F@ po.llu 39l r'J..L BtL a Óui 3 ÚM.i H llruhé pďdi spí oLc' Gbbi bErlt spi Ú podlre rebo i M dici'''
Mlji2 rdŤlihi mdil!€ _ rodiu Š.véíl@!

!i!!

OtrtDC 018 - Jrph.t Cdrunsa

oT r'cY1u!íi-l líiíu Ň*! 2m'í' "t'ff Úd.. Jldtu - N'Íllha iJ.diíou ftoboq lr*i v rcdi'É pBcuj.' áÝ{ bk 3 détl' stti! 6ool.čtré Md e {nÉňá d.rfi i.(t'. ďL{ Íl ň'pďwE' Zrl v 'Et oř.bÉo mllré lporočně . óIlini tidni v !ďro blolu' ljigh slllmé oóyd|í & .uidi poÚř /i{ú. nntl6d hal 
"toul "a*.l i"r. rlu*' *v'-i

Míjiž .doííihi ÍÚdiče _ p.'d rLM Tfýb6t

oMDC 019 _ Ntb l,owařá

Náš.hl' obl'.lí k kt !é N.i! ái9 s oř!{ s. &íÍo N!ú. Túo gau Nai. ř!'ště!o!áta vřjíd' dmť, ÍaL & ď.l. tagicló udáIftt' B'!a aáďíěÉ s aalte&ě u íi l'yl. FoláŽá't.rďidiL Pfi'.d šďil' !o[ci.' .l. vi'Ú. fubyl aikdy Bvědč6''.
lr'! !ž idqaiwi rcdič. - p.'i Baaic T!qi.to!á

É9

OMDC 020 - Alfrcd Krpar

Ál8ldK.fuúae & mjlt lou J.to futl' enitbe !ú*@vi6l'IvÁrDsv pťýúdt@ živďa Álfildr UÁliÉd! bvL.aáéýli i.m nálúw*na.ú 
'.ňo 

e. i. r'k;'Etvi' Éilitv íÚd re}ru aaffiÁ'}. Altšd a j.no fuosfti }ru fuďl lifutci' somsfri ri ! iď.mnÍ n"r.. 
"*li* +"I*J ''a.íp._;;;ň;:'. 

** '.*
Mt i' tdoq{ihi Í.dia. - D6!n RfiiL Ko lr
!&e

Yi:ť=:f{ť---Yl''"*.?oY3-d'YT }'a'taj.'F 'mnÁ 
ou'W ajrťuj. oLs..le deliv' po@ pd.litostnil ná'Ú!r ífine 'Bbálné t x a |úédc. s.im 

'j.
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lační foÍd - oNE MORE DAY FoR CHILDREN (Keňa, Kenya) http://www'omdc.czlnadacni-forďadopc€-n -dall /adopce_jiz-adopt''.

oMDC 022 - Ptu|ire wínis

É lshizf z ďvoř.t' i'i Řř!} F.licé. J.i|ě Bí e9tE I&y 
' 
&!{at ái 4dée'ě' oLcj. Áltototk.Épodli k o lM1ind Úého!ě. \zdělid 

'!ýÉh 
d!{' o!.c.ic. Ýlstni

d.ňi, Žříeé oÚdlí' .I. tždy v če j?ho 

'lďDlj*ý.! 
ÝýpdnilN děvč.L re6ly o&jíl tý4Íe' l riibuaýE z tohob důvofuř &púB žáll'd o lpmdtý de M

ž. b' i*[ dfu d!.Pďa do!ťaa!ti' tú*tÍí e t ďryd.l sPoh 8.ie' !Pol!žaěk@ z}o!.e d.'IndoÍNii &ňbrm''''
N(áiž {bplitti !odič. _ p.Íi la}. TNhorá

oIíDc 02t - NMDlk'i EÚinle

ud€.htčcblo holčře& níÚ}'njnÉÚ- a!r.t $t l@&tú!r!&gjój, rcÍDžíé' I{e'j@{ Mhod r d.&ttmi To amňí ž. íi lorcd& Eod.lEíá a příl@ti &ttm.
Tuíž il'ÍE nfuí I} ! Íbn ečit polE @ji'ný věl' Nt ,ivol@b}Ěfu e $dai hotóičcÍ Ep'al.
laájř .dopútrú .dtč. - Bólnm 

' 
!.f.těj Fjlipovi

Utděh ddúo bóči|uI( ÍÉDiEjÍÉú. z'rí.ď leed u M'{júř Úooaa. Ma.joÉ @bídit d.tlmi Ťo eDoú ř aíiporcd& Éod.hífi{ a pailol@ti dottm'
TU{ťž d'Íh Ifui. Í5 U 

'bh 
Účit F@ přt'blthý !ě*' lb ávotopi'3m É Bděi holčičé* nép'.l' i!i*ož !o utrpeÍí !ťIo pro ně !€lni čd!iló' vPd5y z 

'ion wi Prcvd''y a
bo&.ta !&9F BÓbaý fueú žÉ Úá ú@ lňv &Ďo toz .ld &cMeji e seru , ýDvitloi. Dotdol
IrÁjiž aóo'lihi íodič' _ &-áť. . ljdidý ltfiloví

pětb' cěl. bír ÉÉ.d't tit |í4 vý'úoly .ž l'Jm l'luMé . 500 @lÍové F0!.ďi Miólé stdě. Doj.li t.r a6 ta . .lí už to opr$du ne!o' c.ď' byla zjLloi Dlot!

U!B*t ěcfu. bolčič.l nún j6 jnáE z&kat fur fubd ú M.gjn jc ftBo'té. \d'sÍxé ebodl * &liúďi To aáftoi b ei po.od & !@dek&d a ďÍom6li dďiora'

vii!

oMDc 023 _ soina Lékinai

soiú hýl' v ibbu. co Írc Ml'šlíili Doldd 
' 
j.i škdu dfut'. Byh !.ý !r.tMÍ{. J.!ÍoŽ}m jÍ .|o ícfuliNj &i v L6' treli jm !. a Íí !yiL' &Ú!Ú' J.Íž @ byúi 50Ím od

aloly v pl8'iEá.! s}ěr s.bb6\ tú @edoÚ si''i@ li: Ó6d€dá9 co 5 ín' vaIijft ÍíýD,Íq krÚý ťděl ldé soiM bydi . v'tati Jeep.ň u ni, & liÚ. ž. te doóá .'ío,
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u rú.gjůř t!o@áé. |Ý'.Ejďé tEclqt k &td@!' To dffi.á' le &i potlds tródefu'vá a pňíh@ldti

m, litaíž d!'e JE@Í' lu ! lichÚnÍ pou. plsiždý}ěÍ, N. 
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}úíjiŽ .d.Éiki 

'rdič. 
_ !eí P.trllbndl

t8 15.10.2012 l5: t2



fond _ oNE M'RE DAY FoR .HILDREN (Keřra' Kenya) futÍr://wwwondc.c/nadacni-fonďadop""-*m

ffim-vfu€2oo9'sti]cjÓzÍono*húfultÉoÍ@ed'ŽiJbabičtot!t1ďáts'1évelni'.*'.'J€ELnipfácovitó!w

ffi ovpc ori - priscir. r-.'nmi

ř!l ##;#.-ď#"ffi#ffi^*ř#'ť*,ť;.'ff1*TTff,lf*tm,i"Ť};"ffi""Ťffi,'! ýmd* reod.lhÁapi..*

oMDC 03 - Nalthřin Lelntíut

řil*iLY*:iHl*'i'ffintrr*"Ť'*fuÁdu\'Í'sjŮ jeEno'.:'l&gi*Echodldoh.-i.TozBŇÉbúipoode 
n@d.h!iÝ'áb

M''}..loprihi redi.e . !fui P'vli' R'mly*i ' 
o* !ňbliž'ý Wk \u Žrclolis jm e Bdéji ho].i..k ftpui.tsol".,"a.J ti" ň?iiil iffie_*"'' 

_

O {DC 03S - Neiswalo Ia}urlur

věl d7 Lí' Uli€cb t&luo holdi"l Úún i.n i!ÉG /j.lí mr ureai u M4ijoř nánoha' lýlrs'e 
'.clÚ& 

r dor.dovl' lo a!EÍá' .b ei p@d r Bod€'nvl a Úit@@tlffi;ff5Tffj"*il*ÚÍ.jipo*pí:t!iž'lvér'\'2'ýa""G.}'"a;;;ilň$iifou,pcouyto9,ooruamcee.'I4'J'ra{'opti!ttmď&-

oMDC 0š _ Rosgn'lY Itm

ffin

ffi

'jvotolil 
' Rq!č' BndgiL pÍ''li do s,^ l I iEi { ií #s'' t.tdnůi v LdÚU rotu !oo' o.€c v !ota$!ý &ba 

' 
Ío<li,* ebydll ! ni},t ji .epodp.Úi' rfuir n.&im rmBlidg! áÍ poc s b]{bu l? 

'.r@ 
!'t!o!. rE; ,*i pf'o á.r;"a -t"' - "i;' il."otc. s.ó;J ffi,ljť'.*". u, o "r* dhov{ Lh&Éi b€z !bd} o l" dn

|t{á iž 'do'liuí rcdič. ' led J.tu Botová

t4!9

oMDc 038 - Natnunv'k l,€istit{nelnÝ

\t* 8_! la' U vie'h těchro holéirr '^ io i M '/jd 'lqL YlTD u [''9jú j. ,*'na' Mrýi^{ Fch.<li l doh.*i To fuÉá, t di pďld * rcod.lEaqi a phb,*t
#ff;dffi"1tr"1H'fůTt'qtiipo'xpriluz'ý*tr.Nuzi'"'.p'"';Á;;1.i';.1ěillji]Jiřri"?ou.pc';tyrop-ru""ttr.**

YísÝ

oMDC 039 - N'ivfikan Lon{ďa

\tl +loLr U d'ch lé'lío hol'i'€\ Íún ih nnéÍ' 7nrel mt ,*s'í ! Ms'jů j. *moáa' lvt sj.fué n*hodi l doklo*i' To o*eú ,. rni Dorod É neod€fuí! áiljffiYŘHffifrrTr^ff,"*1**'**-u,'''tr.iJ!i.ili]Á1}'.řá'ňl'li''jři'ť"''n**..'*fobylolioné!el'n'.eB^"

#H#"Jx"ffffi:*r#ffr#Ť'j*t!'|:e!u[r'4jo}nfuá!é.Aaagj@énechoditdokú'ovi' IobenLtfuiporcde tr@d.h'tá
M'JúÁdoýriW rcdičE _ D.niPštz DdMu . 

(e pňb|ibj vér N. 
'!olopi' 

jM & 6d.j holcičď D.pur iJi*'. '*' w,"l,i "i*'"-ilř".]'" 
_

Í!9

o'ÍDc 037 _ tsřilgiÚ€ lň''nioeo

oMDC 040 - Me€ři lakuftut

E!!

OMDC 041 - Evance Kansu

OLIDC 06 - Doris Kanuki

Nfua!: PiHE dat@ futL @i MbyL u dďro6 
' 

pomd.m _ Žoo5
PdhJ'\1' Dá!é

**'#".J**tr'ytr":'"'T#ÍxcŤurŤj rt YTÍE u I'eAd} rcfuáté' Nla'.ic'. mcbod r dor"oml Io "*dl b 
'po'Dde 

reodái'vá a
M. }' aóÓltw tÚdiéc . D.ji Daíila tg'teÁ 

.E ďibii'bý !ér' N' 
'?iltxotis 

jýn E Edějildnc.r Eplll}rn'. 
""-,l o'," 

"i_"^JiJřř",:'" 

_

n 1H"ilffiffi IůffiH}tlÍl"'r' bobltl ur'ž'd viÉo HÍv AIDS Va!'l Jaci",!o

'/rch-enE"*EMl*e*;z5'16i**,,'fué.r:'-r'"-p"';li'il*iřJ"i_'ár"-i"iLJ;#.**fi}"ffif"T#fl';*1,g"f#:',"
1t r"t p 

"aop* 
*ric" . |o_;-;;;.d'._i ".,'r\ l.Io rodÍ' Edollarl Ánirťtch pfudedrd 

'jevÚdi'ne@ro! 
E[žbeú'

oMDc 0,o - Jme waniiď.

Živo{opb' Je ái. poua l biučt@ s ttd.čLm z dčiw
"p,"rrri.:*pr.á 
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PROJEKT nadačního fondu
ONB MORE DAY FOR CHILDREN PROROK2O12

Projekt pomoci dětem v Keni v r oce 2012 navaztaje na proj ekt z roku 201 1

1.

Hlavrrí činnost nadačního fondu _ dáe pokačovat v podpoře adoptovan:Ích dětí jat_ 
- 'ioÁou n"anr"i 13k i materiálni po1no"i _ dohlížet prostřednictvím pracovníků NF 6MDC

Keňa, aby děti choďly do školy, byly oblečené, stravovaly se ve škole, kontrolovat

3eiictr zivot mimo skotni zarizéni. Na pravidelných misích v lednu a srpnu v Keni

'akladutele- 
NF p.Perglem Jiřím zkontrolovat všechny adoptované děti 1?j!'tk ' '

$siiú zálezitošti -iěo*ini se školami, lékařskou pomoc a pomoc dle individuelní

potřeby dítěte.
i'ii *iši"r' do Keni zajistit fotodokumentaci a video o návštěvách dětí tak, aby adoptiwí

ioďte měli zpětnou ťontrolu jak se jejich dítěti daří. Fotodokumentace a video reportiáže

budou souěástí výroční zpní'vy nadačního fondu a budou zveřejněny na intemetu a

webových stránkách NF OMDC

2.

Při -i.i.h o K"ni dohlížet a kontrolovat čerpání darovaných peněz a to prostřednictvím

úJtu u keňské banky a účetnictví pobočky NF v Nanyuki tak' aby byly řríidně investovány a

aoy neoocne"eto k nepruhledné manipulaci. Vyžadovat ročni účetní uzávěrku schválenou

správni radou v Narryuki.

3.

Po přehodnocení projekÍu a cenového rozpočtu na stavbu dětského domova v Doldol

bylo správní radou 
'čhuál.no 

_ up.uuit stavebně již postavené domy tak, aby bylo

-oz"é aetsry domov začít provozovat s kapacitou 16 dětí _ dívek. V roce 2012

porádat datši {inanční sbírLry, aby dětský domov mohl b.ýt rozšířen o další kapacitu

20 chlapců a oddělení pro nemluvňata.
V roce )012 pořádat piednášky, rualé charitativní akce, sbírky, medializace NF 6MDC
s cílem ziskai další finanční prosďedky pro pokračování stavby dětského domova.

V Berouně dne 30 '4 '2012
oNE MoRE DAY FoR cHlLDRÉN

nadaěnifond
KDědu 1705 266 01 Beroun

lČo:28900308
tel.: OO42O 603 211 111

vww. expedice'woíld cz

Dagrrrar Perglová
ělenta správní rady

Jana oďedníková
členka správní rady

Jiří Pergl
předqeda sprár'ní rady

1r.')
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výpis
nadaěního fondu z nadaěního rejstříku, vedené}ro

Městsk;ýn soudem v Praze
oddíl N' v].ožka 743

Datum zápisu.. 12.ěervna 2oo9

Název: oNE MoRE DAY EoR CHILDREN, nadační fond

Sid7o: Beroun, Beroun - Město, K Dědu 1705, Psč 256 01

Ídentifikační čisfo: 289 oo 3o8

Účef nadačniho fondu:

- - PodPora dětí do sedmnácti ].et věku a jejicb rod'iěům,
pěstounrim a dosPělý'm nacházet efektivnějši iormy své existence vevšech oblastech života
- seznamování fyzických osob s takorrjur stuPněm poznání,
umožňuj ícím zdravý, smysluplný život
- Poskytování finanění .a věcné Pomoci fyziekým osobám na podporujejich vzdělávání a výžíwu a nat}rázení áxektivnější formy'ěxistéÍlce ve všéch oblastech jak duševních ' tak i oblastechfyzických
- Poskytování finančnich prostředků dět'em v souvíslostis nemocenri
- organizování, podpora a pořádání vzdělávaeích seninářů, kurzůa slmtrosií
- |999":" taléntovanýeh jedinců v oblastech duchovních. vědy,vzdělávání, těJ.orrýchovy a sPortu
- příprava, realizace či podí1 na realízaci a PodPora rrýe}rowněvzdě].áwaciclr projektů. vztahujícícb se k wýše uweáen1m iie.:.':*a ci1ům

Správni rada:

předseda spráwní rady: J!-ří Pergl. r.ě. .t3ot23/o6ta
BerouÍt ' Beroun - Město. K Dědu 1705, Psč 266 oL
den vzniku funkce: l.listopadu 2O1O
den vzniku členství ve správní radě: 1.listopadu 2010

ě1en správní rady: Dagmar PergJ.ová, r.ě. 456130/029
Beroun, Beroun - Město, u Židovského hřbitova 374, Psč 266 07den vzniku funkce: 1Z"čerwna 2009

č1en správní rady; Jana ouředníková, r.é. 436126/Io3
Beroun, Branis].aÝova 1420, Psč 266 oL
den vzniku ělenství ve správní radě: 1. J.istopadu

,'ménem nadaěního fondu jedaají navenek ve všech věcec}r
ě1enové správní rady spoleěně.

Revizor: EvŽen švásta, r.ě. 62o625l2a63

2010

vždy dva

Pratra 10, Horní Měc}rolupy, Bo1oňská 3o3, Psč 1o9 0o

je p]atné dni: 11.05-2011 6:00 Scrana: i /2



den wzniku funkce: 12.ěervna 2009 

oddíl N' vložlca 743

Zži2ÓvateI:

.riří Pergl, r.ě. 730123/0618
Betoun ' Beroun - I.těsto, K Dědu 1705' Psč 266 oL

výše najetkového vk7adu: 50 000,- Kě

- sPřávnost tohoto v,.ýt'isu se Potvrzujé

uěstský soud v Praze

Ir

obchodni rcJstňk
ověfuji pod pořadov'im člslem 32U201íl6' Že
tato lisťna' kteÍá vznikla převedením uýstupu z
inÍormaěnl-ho systému veřejné spiávy z
elektro'lické' podoby do podoby lastinné, skládáiicí
se z 2 listů, se doslovně shoduie s obsahém
výslupu z informačního systému veřejné spráW v
elektronické podobě'
Bercuně' Městský úřad BeÍoun dne íí.05.20íí
ověfuiicÍosoba: smidová VěřaPodpis 

I
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úační fond - qNE MoRE DAY FoR CHILDREN (Keňa Kenya)

. DMS - pomoŽe nám jednou smskou
o \á'še dopisy
. Jiné nadační fondy pro Afriku
. Diskuzni fórum
o Kontakt

htp : //www. omdc. czlnadacrti-fonďkonalďořdřteam

Nadační fond - oNE MORE DAY

OMDC Team

Právě se nacházíte: Úvod > Nadační fond > KoNIAKT a dokumentv > OMDC Team

zakladatel nadačniho fondu a organizace OMDC v Keni

rlG

adm.inistrace Dagmar Perglová

2.9.2012 23:56



ňní foÍtd - oNE MORE DAY FoR CHILDREN (Keňa" Kenya)

informační koordinátor

právilík Elizabeth Njoroge
''' j6 -]#t ]: !'|.{aťí{q€!!'sť.tÍ:]

http ://www oídc. czlnadacni-fonďkontalďordc-team

soc. pmcovnice Jane Mefiwas

2.9.2O12 23:56



lačd fond _ oNE MORE DAY FoR CHILDREN (Keň4 Kenya) Í*tp : / / ww w. on:dLe. cz'lnadacni_fonďkontalďoÍrdc_team

Správni rada Zdeněk Koák

řiďč Patrick Maranp

2.9.2012 23 56



l - oliE \doRE DAY FoR CH]IDREN (Keňa KeÍya)

Refoarová _ překladetelka

http ://wrvw. omdc. c/nadacni_fond/kontalďoÍdr_team

,
t

n Šiníglová - informační koordinátor pro komunikaci s rodiči v ČR

r Nadační fond
o KONTAKTa dokumenty

r OMDC Team
a
I

r Výois z obchodního rejstříku - oNE MORE DAY FoR CHILDREN
l Keňská registrace
l osvědčení o konaní sbírkv od KÚ

Výroční zEiilry
. Výroční zpráva za rok 2010
l Yýroěru mráva za rok 2009

. Zachráněné masajské holčičlry _ únor 2012
. ADOPCE - již adoptované děti

r OMDC 001 - Simon Nderi
r Fotosalerie a informace LEDEN 2012
. Fotogalerie a informace SRPEN 2011
r Fotogalerie a informace LEDEN 2011
r Fotogalerie a iďormace SRPEN 2010

r OMDC 002 - Abdi Maiid Musa
r Fotoeďerie a informace LEDEN 2012
r Fotogalerie a informace SRPEN 201 I
r Fotogalerie a informace LEDEN 2011
r Fotogalerie a informace SRPEN 20 10

r OMDC 003 - Benson Mutuma

r ADOPCE _ nové děti

2.9.2O12 23:56
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,26.5. 20ll The Counties news

Napsal Job Weru do celo Keňských novin o zácbraně a adopci dětí na diílku.
Dětem, které nyni žijí v Doldol ve ško1e pana Kapara byla poskytnuta pomoc
z České repub1iky v pdobě adopce na ďálku'

více

25.3. 20tl The STANDARI)

16.9. 2010 7sedmička Beroun

Dětské utrpení. Tomu se snaŽí zabránit berounský rodrík Jiří Pergl, kteý na
jďe minulého roku Zaloill nadaci na pomoc dětem z africké keni. Z jejich
příběhů se člověku svírá srdce píše 7Sedmička beroun

více

'}!r r řrfir Fotografie z celo keňslcých novin o nďí podniknuté cestě na Somálské.ffi rĎil hranřce spolu s UN, jak jsme tam porrrríhali dětem ro zdávat vodu a zjrštbvali,
;.jj ť 7_;'1ňaa ja.k moc je v této oblasti vážný co se dče velkého sucha.

!tlr:. :f,i'r..'rl

vlce

12.1.2011Kenva news THE STANDARD

článek z celo keňských novin pojednávající o OMDC, Jřím Perglovi,
zácbraně masajs\ých dívek a plánech do budoucna, jako je stavba dětského
domova v Doldol

více

15.12.2010 ČT 1 pořad Dobré ráno

OMDC a pořad Dobré ráno 15.12' 20Í0. Trochu jsem to tam nandal té naší
vládě, že zrušila ambasádu v Keni :) Jinak přínos to mělo, na stránky se
podívalo o 300o/o vice lidí než_li norrnílně, ale je škoda' že čT ten nrázev
stnínek neuvedla na obrazovku a koukli se jen lidé, kteří mě dobře
poslouchali. Každopádně poděkování čt za umožnění této reklamy oMDC,

více

5.11.2010 NATIONAL - Countv news

více

rlSedmrrka
I ":" ' s''j
rí f l;

22 18 !0.2012 l8: l3



laěni fond - oNE MORE DAY FoR CH]LDREN (Keňa, Kenya) http ://www. orrdc. c/nadacni-fonďnapsali -o-nas-a-take-reHi -a-natoci 1 i

také za pos\rtnutí intemetového připojení pro tento domov. Nyni se budou
holčičky učit s počítačem a časem vám již budou moci poslat e- tail

l' } fiDrŤl+r\Ír&ú'(ta$ll\n.rl

,$l
'JÉr*.- rltrr

Ranní lysíliíní v ČT v pořadu Dobré rrá'no. Hosté Rastislav MaďaÍ a Jiří Pergl
- povídání o charitě a pomoci Keňským a Tanánslcým dětem.

více

15.8. 2011 Keňská televize NTV

V současné době probíhá v Keni akce s názvem KENYANS 4 KENYANS
lorrili sužujícímu suchu prakticky v celé východní Africe a tak vtrída
uspořádala akci na podporu severní Keni _ Samburu, Turkana, Wajř,
Garrisa...' kde se pohybují teploty kolem 40 st a dlouhé měsíce možrá roky tu
nepršelo. OMDC v této reportiůi tozóixá dětem jídlo a vodu.

více

12.6. 2011 Counties news

o OMDC' kterak zackaňují holčičky od nuceného manželství

více

20.5.2011 Epocha

Zdarma otištěná inzerce od časopisu Epocha' resp. vydavatelstvi RF-Hobby'
děkujeme

více

16.6. 2011 Counties news

Job Weru píše o slepe holčičce, která byla zrrásilněna a otěhotněla. OMDC jí
pomohlo

více

6.6.2011 The Standard news

Napsal Job Weru o ó těhotných malých ďvkách a oMDc

více

tilntles
ťbiďarnstd tmr
de6|ment ď pu$l

, -..,;... -t,; ,;-..,-..;.,

urn 
'rr 

pÝ!'.r EÍt Ílauí d rltd

22 18.10.2012 lE:13
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Čtí,rrek o áchraně male Stacv - V-raždy se dopustil Voják brilské aÍnády'Zenu uboídala hoďl do oaoua"i.;i.6,. Tď; íyň;;řJje;f,'u. 
-učnérnrozkladu po 2 měsícich a oo u

kte4ým by l Bnts$ vojriJ< ;"J'l?l"iT# 
šetřování po lic ie dopadla vra ha'

více

"':,-- ffiiJ tLim tb u. 'rdá''':::- - 6.2.2012 The Standard newsl]tlsň|'r1,ýll.,;:i "ffi 
""'' :ffíLTHilě tří masajlgich holěiče! které nyní rruí .MDC pod sými

n--.;"--..-,-' 3.8. 2012 THE Hishland Tribune

vlce

vlce

9.8. 20l1 Keňská celostátní televize NTV

:lJ,9fi';:lTÉi"áB";'il,.JÍÍ*ff l"'" 
na ČTl ' zacož moc děkuji

uae

Článek z tohoto ýdne o oMD{, kdeJob zrniňu.';e jak jsem se k tomu vlastnědostal a co jsme j lŽ dokázall' Je fajn' ze' se zrriň 
";. 

,uL'J o'oror'.r,sponzorech, pomocnícich a -aieiót z ČŘ1ak; ň,;1""*.'"I;.''j.a' Silvie,Patrick, Helten a Cyrus. Jen ren,konec rroJhu"zk#i';"slalr opravdu nebyl

ffih..;Tfu ;*Hilt*"{-l-l-'":'::.ill-fi 
i"""ililť:*"u,.,

ieleloniky; il. #;i,i',f;'',l', 'ist91u 
j:lich sponzorů jako balrrry.'"

dostavili ďive nutně potřebujeme abychomiěrsky domov

Celo národní Keňská televize NTV odrysílala 9 8 20l l v čase l3.00 hod al9.00 hod reportríž o našich I5 zachr. áněných holčičkách z nucenéhomanželství. V současné době se rrachiizejí v dětském domově v Isiolo
;ifl f hiiffiflil,lff"il"]Ír^ry';1'iú'il;.ilv'Jieru.3elikoz1i:
bylo v katolickém n^,-^.." ..^1-t1o1m 

už' nic.nemůŽe sebrat' tak jako tómubylo v katolickém domově Franc;. ,.,ňá"r1'lJJ,1ff'ř:Tilť#*:3*,přesun se 
'aké 

postarala oaní Daniela *un; Ď"b.j.. ir'Jl'u',,'ro .o.zdravím a děL-uji ieŠtě taié za darovaný 
"",.u""L'p."li"řJdětsL1i domov a

COTINTY WEEKLY

ll lnrnlr 10.r.



Příloha k účetnízávěrce podle ryhlášky č. 504/2002 sb.
oNE M0RE DAY FoR CIIILDREN' nadační fond za rok 2011

Informace o úěetrí jednotce

Název: oNE MORE DAY FoR CHILDREN' nadační fond
Sírlto: K Dědu 1705' Berour1 Psč 2óó 01

Ič:28900308
Registrována: v nadaěním rejstříkrr vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn N 743

Datum ápisu: |2. 06.2009

Účel nadačního fondu:

- podpora dětí do sedmrlícti let věku ajejich rodičůq pčstounům a dospělým nacluizet

efektivnější formy své existence ve všech oblastech života
_ seznamováLrrí {zicloých osob s takoqim stupněm poznrini, umožňujícim zdravý, smysluplný
život
- poskytovríní finanční a věcné pomoci szic$im osobám na podporu jejich vzdělávání a

ýživu a rachizení efektivnější formy existence ve všech oblastech ja.k duševníc[ tak i
oblastech {zic\ých
_ poskytovrlni finančních prosťedků dětem v souvislosti s nemocemi
_ organizováLrrí' podpora a pořádríní vzdělávacích seminrířů, kurzů a symposií
_ podpora talentovanýchjedinců v oblastech duchovníc}1 vědy' vzdělávríní, tělovýchovy a

sportu
' příprava, reďizace ěi podíl na realizaci a podpora výchovně vzdělávacích projektů'

vztahujících se k q.iše uvedeným účelům a cílům

Správní rada:

předseda sprárerí rady:
Jiří Pergl' dal. lu. 23. ledna I9?3
Beroun - Beroun - Město, K Dědu 1 705, PsČ 26ó Ol zapsáno 29. dubna 201 l
den vzniku funkce: 1 . listopadu 2010
den vzniku členstvi: 1. listopadu 20l0
ělen správní rady:
Dagrnar Perglová ' dat' nar.30. listopadu 1945
Beňun _ Beioun - Město, u Židovskéno Hbitova 374' zapsano

pšdíáoói^--_ '' 29. dubna2011

den vzniku funkce: 12. ěervna 2009

člen správní rady:

ffi :ť;tr-T}"*'iff;,'.''é"jl#i|943,.p,i*o29.dubrra2011
den vzniku ělersM: 1. listopadu 2010



Jmérrem nadačniho fondu jednají navenek ve všech věcech vždy dva členové správní rady
spoleěně.
Zapsino : l 2. ěervna 2009

Revizor:
Evžen Švásta' r. ě' 62062512063
Praha 10' Horni Měcholupy, Bolořxká 303, PsČ 109 00
den vzniku funkce; 12. června 2009 Zapsáno: 12. června 2009

Zřizovatel:

Jří Pergl' r.č,. 73012310618
Beroun, Beroun - Město, K Dědu 1705' PsČ 266 }LZapsint:12. č,ewna2009
Výše majetkového vkladu: 500 000,_ Kč

Zapsáno: l2.č,ervna 2009 Vymaziíno: 29.dt:řlrc 201l
50 000'- Kě Zapsáno: 29.dubna 2011

Účetní období: úěetním obdobím je kalendriřni rok

Způsob *plikace obecných účetních ásad: Účetnictví společnosti je vedeao a účetni
závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č,' 563lL991Sb. o úěehicM v platném zněni,
vyhlríškou č. 50412002 Sb', kterou se prováději některá ustanovení zákona č. 5ó311991 sb.
o účetrrictvi, pro úěeírí jednotky, u kteých hlavnim předmětem činnosti není podnilcání,
pokud účtuji v soustavě podvojného účetnictví, v platném znění. Účetnictví respekhrje obecné
účetní zásady' především zásadu o oceňování majetku historicloými cenami, zrisadu účtovrilrí
ve věcné a časové souvislosti, ziísadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti úěetní jedaotky
pokračovat ve sých aktivitríclr.

Způsob zpracování a uchováván í účetních zámamů: Úěetrictví za rok20!! je zp, racováno
v účďním software Pohoda.

odchylky od použiťých metod: Nejsou.

Výmamné urlálosti' které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní
závěrky: Nejsou.

Způsob oceňování: Majetek je oceňován historicls-imi cenami

Způsob přepočtu cidch měn na Kč: dennim kurzem Čtts, ketsq; šilink (KES) pevrnýrn
kurzem

Podily na jiných účetních jednotkách: Nejsou.

Údaje o existenci majetkoqých cenných papírů, vyměnitelných a prioritních rlluhopisů
nebo podobných cenných papínů nebo práv: Nejsou.



Závad<y vkt než 5 lď po splatnosti: 0

Celková yýše ávaz}ů' které nejsou obsaženy v rontazn: 0

Pnůměrný přepočtený počet zaměstnanců: 0

osobní náklady: 0

Stanovené odměny a funkční p o tky za účetní období z titulu funkce:
Členové statutrirních orgrínů: 0

Členové kontrolních orgrínů: 0

členové jiných orgánů určen'ých statutem, stanovami nebo jinou zřizovací listinou: 0

Vzniklé nebo smlurrně sjednané závazky ohledně požitku bývalých ělenů těchto organů: 0

Účasti členů statutárních, kontrolních nebo jiných orgánů úěetníjerlnotky určených
statut€m' stanovami nebo jinou ďizovací listinou a jejich rodinných příslušniků v
osobách, s nimiž účetní jednotka uzavřela za vykazované účetní období obchodní
smlouvy nebo jiné sm|uvní vztaby: Nejsou.

Výše áloh a úvěrů posky'tnufých členům statutárních orgánů: 0

Způsob zjištění zíkladu daně z příjmů: Výnosy nejsou předmětem daně' všechny
souúsejíeí nríklady jsou daňově neuzrratelné, základ daně je nuloý.

Pouáté daňové úlevy; Nejsou.

Další rrýnamné položky' které nevypýají z tozvahy avýkazu zisku a ztráty: Nejsou.

nu,.^, y'^ ?. ltLtt
ONE MORE DAY FOR cHtLDRc 

"nadačnííond
K Dědu 1705 266 o] BeroLln

lČo 289ocao8
lel.: 00420 603 211 111
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