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I. ZÍk|adníúdaje nadačního fondu oNE MORE DAY FoR CIIILDREN

ONE MORE DAY FOR CIIILDREN

266 01Beroun, KDědu 1705

28900308

12. června 2009

Pergl Jiří, K Dědu 1705' Beroun

Název

sídlo

Ič

Vznik

Zřvoyatel

Revizor

Nadační fond je právnickou osobou v nadačním rejstříku' vedeném

městským souíem v Praze odd' N vložka743

bankovní účet : česká spořite|na 403424369/0800 zÍízený 7 '4'2009
Česká spořitelna 4 1 8495389/08 n0 zřízený z'3'201l

Správní rada

Úeet : podpora dětí do sedmnácti let věku a jejich'rodičů'Jě::"1y_:

sbírkový účet pro stavbu dětského domova

předseda: Jiří Perglo K Dědu 1'705' Bero_un

místopředseda: Dagmar Perglová, U židovského hřbitova

čp.374, Beroun
člen správní radý: Jana ouředníková, Branislavova 1420

Beroun

Evžen Švásta Boloňská 303 Praha 10 ř{orní Měcholupy

oolt. ro.zo rz Zdenék Kozák, Souběžná 228, 267 06 Hýskov

UcEr'Pvuťvr*
ř".nury' nactrázet áfetiivnější formy své existencc ve všech oblastech života, seznamovanl

fyzických osob s takovým.r'"|"ffi"'a'j*l"řŤ'ií:lT::iť:1']:::"Íi"nJ1""::li"T"ý
;''ffiil:řň#;;;"";;;;"'ě""é iomoci fyzický. o*ou'n na podporu-jejich vzdělání

;;řil;ilházení efektivnějši foi-y 
""i.t.o." 

ne všech oblastech jak iluševních' tak i

olrlastech fyzických, po.r.vto"jňi noantních prostřerlků-dětem v souvislosti s nemocemi,

;;;;ňil; ňopára u iořeáání vzdětávacich seminářri' kurzů a symposií' podpora

talentovaných jedinců v otru*i*í au"novní vědyo vzdělání, tělovýchovy_a sportu, příprava'

realizace či podi| na .""li""J" ňolpora výchovně vzdělávacích projektů, v_ztahujících se

i*'il" ''"aá"ň účelům a .ir,iÁ--i'r"'niin cílem je pak pomoc dětem v Africe v souladu a

intencích výše uvedeného



II. Úvodní slovo zřizovate|e nadačního fondu Jirky Pergla

Nadační fond lrydává svoji čtwou výr očni zprávu. Čtyři roky činnosti pomohlo
od základu změnit život l15 dětem v Keni a to díky všem adoptivním rodičům'
kteří q,to děti podporují jednak finančně ale i dikyjejich lidskému zájrnu _
pomocí dopisů, fotografií, drobných dárků dochr2í k velkému citovému sblíŽení
dětí a adoptivních rodičů. Děti se těši na dopisy a fotky od sl^ých rodičů a když
náhodou dopis nedostanou hodněje to psychick1 zasahuje _ p1áčí ajsou smutné'
Proto naše půlroční mise se snaží, aby všichni rodiče dopisy poslali a abychom tak
rozzářily oči všech adoptivních dětí. Všechny t}'to děti mají zajištěnu základní
životní potřebu _jídlo' bydleni' postel, vzděláváni a základni zdravotni prohlídku.

V roce 2012 jsme zv.ýšily činaost na zahájení stavby dětského domova v Doldol.
Našírn ci1em bylo v roce 2012 otevŤit alespoň část domova, do kterého jsme
museli urychleně umístit 16 děvčat z dětského domova z Isiola, kde jíž nebyly
v bezpečí z důvodů místních konfliktů mezi muslimy a křest'any.
Toto se nám podařilo a20'8'20121sme je do našeho zařízení přestěhovali.
Zároveň jsme jirn sjednali s místní školou další vzdělávání. Provoz domova
byl zahájen a povolen místníni úřady. Velkou pomocí pro nás byl finanční
dar 100 000,_ od našeho donátora Michala Davida a 250 000,_ Kč od paní
Daniely Karl z Dubaje. Kromě těchto dvou velkých dárců poslali ťrnanční pomoc
idalši lidé' kteři darovali 544744,- Kč' Z těchto peněz byly zaplaceny
pouze poplatlry bance a všechny ostatní peníze byly proinvestovány na stavbě'

Pro NF OMDC pracuje v Keni skupina dobrovolných pracovníků sociálních
pracovníků' právník, lékař, učitelé a další dobrovolníci. Práci NF podporují
vládní činitelé v Keni, starosta města Nanyuki, regionální i celostr{tní tisk a
televize pravidelně informují o práci našeho NF'
V Ceské republice je zapojeno do dobrovolné bezplatné práce také mnoho
lidí. Chtěl bych touto cestou poděkovat zejména účetní firmě Bright finance
pana Pocha a účetní paní Lucii Banks, dále koordinátorce práce pro styk s
rodiči Hance Sináglové, administrace - mé mamce a paní Janě ouřednikové
a dalším zde nejrnenovaným, k1eří pornáhaji bez nitroku na odměnu.

V České republice NF OMDC podporuje finančně mnoho dobrovolných
finančních dárců, k1eří tím pomáhají těmto dětem zajistit lepší život'
Chci touto cestou všem znow poděkovat, všem kteří finančně pornaháte'
Bez Vás by NF OMDC ničeho nedosáhl'

Za pomoc Vám všem ze srdce děkuje Váš Jirka Pergl
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IlI. Zpráva o činnosti nadačnÍho fondu oMDc za rok20]r2

Zpráva o činnosti NF oMDC za rok 2012 bude rozdělena do dvou samostatných oddílů a to:

! zorá1a o činnosti vycházej ící z projektu pro rok 2012 _ pomoc keňským dětem2' zpráva o postupu prací na stavbě détského domova v Doldol

1. Zpráva o záHadni činnosti NF oMDC vychází ze dvou misí v Keni a to v lednu aŽúnoru a v srpnu 2012' Mise v 
'ednu 

už úo.u se kromJJiřího Pe.gh 
"nea.inJi- 

-_
Pavel Misař _ cestovatel.
Jako každý půlrokjezdí Jirka Pergl za adoptovanými dětmi. Veze od všech rodičů dárky aběhem mise každé dítě navštíví búd1o v actrte* aornouě nebo ve 'r"-"' iiá" i':" 

--''
Na začátku.mise ve spolupráci s dobrovolníky OMDC v Keni a koordinrí,torkou'Hetl"n
nako.upi jíďo na půl roku dopředu pro vše"toy oeti stejně V kancelaii 

" 
Ň"'v"ti_-je jíďo po 25kg tuhých pohavin rozdělerro doiašek piívšechny adoptovaal áď a následněosobně předáno a kontroloviíno prostředí, zejména ve slamech, kde žije.pii tc"rrio naulte-vách se. zjišt'ují podmínky Života ditěte, co je potieba zajistit * např rJt"i.u ř""L"r"'"stav oblečení, dodržování dochrízky do škoiy, ýsledky íe škole, dohted na aitJprostřednictvím keňských opatrovnrc, zajist8ní jíďa, hygieny. Tydp;;iďj;;'

poté prostřednictvím vedení kanceláři v ŇanyuĚi páni"fr"l"o úr'.a""."'í á 
"ňr"a''euplatněny v další práci NF v Keni' Zřizovatel fondu

Jiř Pergl v&ancelráři NF pravidelně provádí kontrolu práce pracovrríků kanceliiře _
byla provedena podrobná kontrola úEeo'ictví _ veoeni|eneznirro a"r'itu - tj. 'ďj.ouzasilaté penize z účtu ND z česka na účet v Ken' - raonJ ote ,n.jloué ;;hoáy;;;ň;ny'
t_|. nríkup školních uniforem, školních pomůcek, tCI' ius"t do škóly, .t.urrouái í.-_'-_'školách a dětských domovech, ubytovrírri v dětshýcÁ do;ovech.
V době mise-v lednu a srpnu se pravidelně zřizoíatel NF Jiří Pergl setkává i se správni
ťou Y v Kerri. Na této sprár.'rrí radě jsou řešeny jednak pro vozni zá|ežitosti ale iplríLn práce na další období.
Na každé misi je pořizována fotodokumentace, kteráje dostupná na stránkáchwvrv.OMDC. cz nebo na facebooku.

Atce pořádané na propagaci NF oMDC za účelem získat další české dárce na podporudětí v Keni.
- 18.l.2012 zahájena sbírka plastovrých víček- npojily se zejména školy. Děti nosily zdomova plastová víčka a věděIy, ie pomáhají Únosem z této sbirky dětem v Keni.Zapojila se ZŠ E'Beneše v Čakovicich

ZŠ Řevr:ice
ZŠ Jablůnkov
ZŠ a mateřská škola v Liberci

1.ZŠ Beroun
ZŠ Braňany
ZŠ Ústínadlabem
ZŠ ul. Chvaletická Praha 10

obyvatelé Vejprt organizátor p. Červený
drogerie Žatec Milan Lander, Jaroslava Lfilkova
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a další drobní organizátoři jako paní kooÍdinátorka NF Hanka Šináglová,
firma Pohodlnější život, Žaneta Ko utná,Pavla Zapletalová, Michal Ťrousil,
Hejdušková Mirka, Evžen Nydrle. Zejména děkujeme Fi Trading Jelinek,
klerá všechna víčka q'koupila a peníze zaslala na účty OMDC.
Sbírka viček po odevzdání do sběrného místa přinesla do NF 22 620,-Kč.
Dopraw do sběmy zajistil zdarma Jiři Pergl a Hanta Šináglová

1.4.2012 proběhlo na zámečku v ostravě Porubě Moravské finále soutěže
,,Dívka roku". Soutěž moderovala Monika Žídková. organizátoři soutěže
pozvali zástupce NF na toto ťrnále a darovali OMDC finančni \rýtěžek ze
vstupenek ve vrýši 10 200,- Kč

22 '5 '2012 se konala přednáška o Keni zástupců NF oMDC na i.ZŠ Beroun
Přednášky se účastrrili i zástupci správní rady z Keni a novinář z Keni.
Byly promitnuty filmové dokumen|' pořízené Jiřím Pelglem pfi misich
do Keni a děti se tak semiírnily se skutečným životem keňských dětí.

23.5.2012 se konala stejná přednáška na ZŠ Braňany, opět za účasti 4 keňanů,
kteří spolupracuji s OMDC v Keni. Byl promítnut film z produkce NF OMDC
Jirky Pergla ukazujíci život děti v Keni'
Stejná přednáška proběhla i na ZŠ Ústí nad Labem

25.5.2012 se konala další stejná přednáška na ZŠ ul.Chvaletická Praha 10

19.I0.2012 se konalo benefiční představení v Berouně,,Hvězdy taněi pro
Afriku" Celé vybrané vstupné ve l"ýši 8 520,- bylo věnováno NF oMDC.
Na večírku draženy 2 obrazy malované dětmi z Keni _ získano 3 800,- Kč

říjen _ zhotovení dokumentrímího filmu o Keni, o pÍáci NF OMDC, o dětech
komentiiř zdarma čte Filip Jančík, film zpracoval zdanna Jiří Pergl'
Film je nabízen na www stránkách a facebooku NF oMDC rýtěžek jde na stavbu
dětského domova

29.10.2012 _ rozhovor na ČT 1 v pořadu Dobré ráno _ povidání Jiřího Pergla
o práci NF OMDC' o pomoci dětem a stavbě prr'rrího dětského domova v Keni,
kteý se staví za finančni pomoci lidí z české republiky. Jeho prr.'rrí částjiž
zaháj|la provoz.

29.11-2012 účast Jiřího Pergla na konferenci Dárcovs\Í summit na pražském
Zofině - hledání odpovědí na otá"ky _ jaký je dnes stav ěeské filantropie a
nakolik sejí věnují firmy. Jak uvažují lidé, kteří darují? Jak na filantropické
aktiviý refl ektui í media?

V Keni organizování viiLrročního setkání všech dětí NF 0MDC v Nanyuki _ adoptilrrí
rodiče poslali na ďirky a pohoštění navíc celkem 70 565,- Kč
Všechny fotograťre z oslav viínoc jsou umístěny na www strántách NF OMDC. Je
vidět rozesmáté a št'astné děti' Děkujeme všem adoptivním rodičům zajejich
finanční pffspěvek, kÍený je navíc mimo měsíění podpory dítěte ve 1ýši 1250,- Kó



Nedílnou součástí této zprály jsou zprály umístěné na www strántách NF a
jsou v tištěné podobě přiloženy.

Vyhodnocení plnění projelcu nadačního fondu pro rok 2012

PÍojekt NF byl ve všech bodech splněn.

2. Zpráva o postupu praci na stavbě dětského domova ve městě Doldol Keňa

Na základě projek1u nadačního fondu pro rok 2012 byl přehodnocen celý
projekt stavby dětského domova s cílem stavebně upravitjiž postavené domy tak,
aby bylo možré dětslaý domov zaěít provozovat s kapacitou 16 dívek již v roce
2012, cožbylo splněno. Celková suma rekonstrukce se vyšplhala na 260 000,_Kč.
Do dětského domova bylo přemístěno 16 holěiěek z dětského domova Isiolo'
kde v té době probíhaly místní bojůvky mezi křest'any a muslimy. Proto
z důvodu bezpečnosti muselo dojít k urychlenému stěhování dětí. Administrativní
rozjezd části dětského domova byl povolen místními úřady.

Dále byl stavební projekt a cenoÚ rozpoěet lyhotoven na další kapacity cca 40 dětí
včetně oddělení pro nemluvňata. Tento stavební projekt byl schválen a zahájeno
pokračování stavby. Dokončeno celé bezpečnostní oplocení pozemku tak, aby
nakoupená zvířata a obyvate1é domova byli cfuriněni proti dravé zvěři a ostatnímu
napadeni.

Finanční sbírka na pomoc \ďstavby dětského domova pňnesla v roce 2012
Kč7I7 330,- V příloze jsme lyjmenovali všechny drírce a ještě jednou jim
touto cestou děkujeme.

Sbírka na konto DMS organizované Forem dárců čínilavroce2012 Kč 46791,-

Nedílnou součástí této zprály j sou zprávy umístěné na www stránkách NF a
jsou v tištěné podobě přiloženy.
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fond - oNE MORE DAY FoR CHILDREN (Keňa' Kenya)

. DMS _ pprno4g !émjedn9u smskou
r Vaše dopisy
. Jiné nadační fondy plq 4frrlru
o Dískuzní fórum
r Kontakt

http : //www. onťc. czlnadacni -fonďakuality-z-keni /detsky_ domov-fi ni'..

FoR CHILDREI\ (Keňa. Kenva)
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Nadační fond - oNE MORE DAY

Dětský domov finišuje

Právě se nacházíte: Uvod > Nadační fond > AKTUA|ITY z Keni > Dětský domov ťrrrišuje

30.5. 2012 Některé stavební dokončovací práce ještě probíhali za naší nepřítomnosti, jelikož vláda
poáduje pro dětslqý domov spoustu úprav jako více vody, tzr. postavit nové vodní nádrže, růmé
úprar'y v kuchyni, další úpravy v jídelní místnosti a spoustu dalšího. Více vž fotografie

20'3' 2012 - Tak už nám to finišuje, náš dětshi domov :))) Doie fotky z počátku stavby nahoře před
dokončením -Dolóol' .12'2.2012 Zde blde a byla take vyuzita vase pomoc DMS, ja uz lyuzil vsechny
sve nasetene penize, vic uz nemohu, jinak mi zase na jare vypnou elektriku :) takze na doplatek zatim
neni, snad to Michal David, onen dar stihle poslat vcas :) Jinak: Jinak jsem take musel resit zajimavou
vec. Prisel dav mistnich chlapu a chteli se byt s lidmi z Nanyuki, ze jim berou praci. Takze doslo k
dohode a firma z ?Nanyuki to cele podchyti a zamestna mistni lidi pro manualni prace. Pak se vsichni
rozesli a tleskali :) Za 10 dnu uz mame domluvenou schuzku s mistnich children offocer, ze s nami
pojede podivat na misto a da soúlas k presrrnu' pak tedy jeste papirovani, ale slibil jsem holcickam, ze
je tam vsecbny vemu najeden den, nez se vsechny papiry lyridi.

3l.5.2013 19:2O
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fond _ oNE MORE DAY FoR CHILDREN (Keňa' Kenya)

l

. iDMS - pomozte nám jednou smskou
o Vaše dopEY
. Jiné nadační íondy plQ Afriku
r Diskuzní fórum
. Kontákt

http : //wv'w. omdc.czlnadacni _fonďstavba-detskeho-domovďreportaze...

leden 2012

Právě se nachááte: Úvod > Stavba dětského dornova > RepQrr!!že o probíhající stavbě > leden 2012

Tákže jsme najali ťtrmu, vypracovali malý rekonstrukční projekt a pustili se do práce. V těchto dnech,
když užjsem v ČR se dílo dokončuje. Celková suma rekonstrukce se vyšplhala na 2ó0 000,_ Kč, tudíž
dar od Michala byl oblovsloým přinosem. ostatni penize pro tuto pí áci byli pottži|y zDMS, darů vás
hodných lidí na účet nadace a v poslední řadě ode mě. Předpokládám, že otevírání našeho dětského
domova prozatím pro 16 holčiček z Isiola, ( Stále se vyřizují doklady pro přesun a já doufám, že
nebude žádný problóm! ! - příští týden ve čtvrtek budu vědět více od našeho právníka Mr. Kigeta ) což
bude současná kapacita a otevíráni proběhne koncem břema. Moc mě mrzí, že u toho nebudu :( To
bude okamžik, na ktery jsem se těšil a hlavně okamžik, kte{ý mi dával sílu pokraěovat v této práci.
oMDC jako jeďná otganizace v ČR bude vlastnit dětsloý domov v masajské oblasti Keni ve městě
Doldol. Každopádně chci s dětslq'm domovem pokračovat dál a to rozšřovánim o další baráěky, které
v budoucnu přistavíme ke stávajicim a p1án pro současnou chvíli bude kapacita 50 holčiček
zac1lráněných z nuceného manželství včetně personálu a domácích zvířat. Tak zase máme co dělat
da1ší rok :) Celkem máme nyní v adopci na dálku 26 zachráněných holčiček z manželství a věřím, že
jednou budou všechny pohromadě, u nás..... u nás v OMDC rescue centíe. Děkujeme vám všem za
DMS a za všechny dary pÍo tuto nádhernou věc. Moc vám díky. Jirka Pergl

5.6.?O13 l4:O7
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KONTAKTNÍ inťormace nadačního fondu KENYA
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20.8.2012 otevíráme dětslcý domov

Právě se nacházite: Uvod > Stavba dětského domova >> ReportáŽe o plqbíbající stavbě > 20'8.2012
Otevíráme dětshý domov

V srpnu jsme ještě dododělávali poslední věci na domově, aby byl uzpůsoben k byďeni pro 16 dívek.
Samoďejmě' že zdaleka není vše hotovo, ale zprovozrrili jsme vodu do toalet' do sprch a kuchyně.
Dále jsme nainstalovali solárni zařheni včetně baterií pro qýrobu elektřiny. ýbavili jsme kuchyň vším
co je potřeba k vaření. Koupili jsme vodní motoÍové čerpadlo abychom mohli čerpat vodu do noých
1000 litrov,ých nádrž na wcholu. Dále jsme podezdili celý domov kolem do kola pro zpevnění. Usaditi
všechny trubky do země a zasypali' Rozvedli po domově elektřinu a koupili alarm system, kte{ý při
nějakém problému ( vloupání a pod.. ) ihned hlásí policii co se děje. Dále nakoupili solární světla, které
svítí, když je v noci potřeba na áchod. Dále také postavili 2 betonové umyvadla pro praní prádal a
betonoqý domeček pro zamknutí čerpadla. Zhotovili vstupní bránu od zámečníka. Zaplatili prdekt,
k1eý potřebujeme k registraci. Je toho spousta a malé věci zde ani nerozepisuji. Tak to bylo shmutí
naší investice v srpnu 2012 do našeho dětského domova.

2t-l 5.6'2Ó11 |3:57
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Zprávy únor 2012 část první

Právě se nacháate: Úvod > Nadační fond > AKtUAl-lfY Z Keni > Zptálry únor 2012 část první

Dobý den vám všem a ahoj. Píši první zprávy z naší mise leden Kenya 2012. Je toho spousta nového a
hlavně není čas na počítač a psaní, tak se omlouvám, ale já vŽdy laději konnám nežli píšu :).
Zaěnu s tnn, že naše děti, k dneškujiž 107 budeme muset navštivit 2x. V lednu vždy probíhá nákup
nol"ých uniform do škol včetně bot, tašLf/ do školy, sešitů, tužek a ostatních potřebných věcí' Takže v
součas. '.né době objíždíme
školy a předáváme všem dětem tyto věci. Až dokoněíme tyto návštělry', začneme s druhými a to s

dárkami od vás a jidlem. To ale lze jen o víkendu, kdy děti nejsou ve škole. Jenže v neděli děti zase
chodí do koste1a, tak to bude ještě zajimavé'
V příloze vrám posílám fotky z pŤedáváni uniform na školách.
Jinak dnes se děje v Isiolu, město, kde je dětský domov a v něm našich 16 zneužiých masajských
holčiček vel{ý fight, jak tomu říkají místní' V celém městě lrypnutá elektrika, střílí se, mnoho
zastřelených lidí, auta nejezdí.... Večer volali holčičky, Že mají strach, Že i manažer
dětského domova a lidije tam nechali sami' Víte jakjsem říkal, že dětský domov nutně potřebujeme
dostavit?? Tak teď je to obzvlášť nutné' A protože jsme před rokem koupili na vrchu pozemku
domeček se 2 malými pro Staff, dosta1i jsme nápad, proě ho nelyuŽít. Proč by měl slouát jen
pro naše přechodné ubytování 2 měsíce v roce?? Takže za penue' kteréjsem dovezl od vás a svoje
necháváme zřídit nové sprchy, které tam nebyli, nové 2 toa1eý, solární panel pro elektriku, nové
double postele a různé jiné práce pro zvelebeni domečku abychom naše holčičky mohli přestěhovat.A
hlar.'rrě také abychom dostali papír, kde bude stát od Keňské vlády, že domeček bude moct být užíván
pro týo účely, tedy dětshí domov :) Parááá daaaa, mámvelkou radost. Toto je vlastně kladný ýsledek
naší práce aže to má smysl. Mím velkou radost. do 14 dnů snad práce bude dokončena a my
přesuneme holky do Doldol.

31.5.2013 t9'34
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Nadační fond _ oNE MORE DAY

Zprávy únor 2012 část druhá - zÁchrana masajských holčiček

Právě se nachiízite: Úvod > Nadační fond > AKTUAI'ITY z Keni > Zprálry ínot 2012 část druhá _

áchrana masajslqých holčiček

Dalsi ukazka toho proc nase píace ma smysl a proc nas nase prace tesi. Doldolje misto pred rozleh1ou
Samburq kde zijí jen Masajove a Turkana a kde za prve stavime nas detsk1 domov a za druhe mame
uz 24 adoptovanych deti na daku. Zde mame take adoptovanou Soinu Lekinai, jedna z nasich prvnich
holcicek, kterou jsme zachranili pred nucenym manzelstvim. S Obrizkou jsme ji uz pomoct nedokazali,
tak jako ostatnim holcickam, ktere mame v Isiolu a zde v Do1do1. Pred manzelstvim jsme jim pomohli a
mohli chodit dal do skoly, ale tu stlasnou obrizku bohuzel.

Doldol je kopcovita oblast. smerem na samburu uz nevedou cesty, ale minuly rok jsme se Honzou
Stepanem dostalí az na okra1nahomi plosiny nasim autem 4x4. Dal cesty uz nevedli, jeiikoz cestou
kterou jsme jeli prevazi mistni lide jidlo s velbloudy a tam, kde se pred nami rozprostrelo daleke
Samburu se zuzila cesta podel skali natolik, ze bychom pravou stranou spadli do propasti. Z tohoto
mista uz je moarost jen pesky.

Ale proc o tom mluvim. Vetsina nasich holcicek pochazi z tohoto mista, kde nejsou silnice, zakony,
doLtori, infrastrul'tura, nic. Jen divoka prřoda. o nasi Soine se dozvedeli dalsi 3 holcicky ve veku od 9
do 12let, ktere byly pripraveny do manzelskeho svazku se vsemi povinostmi, ktere do manzelstvi
patri. divky se spolu donrluvily a spolecne utekly z onoho Samburu do Doldol. Tento pripad jsme tady
uz meli co? Bezely opet bez bot, bez vody v upomem vedru, ktera touto dobou dosahuji v planich
Samburu 40 st. ve stinu smerem do skoly Doldol primary, kam chodi nase Soina.

Je to tyden zpatky co se tento pribeh odekal a od te doby cekaly na nas, az dorazime do Doldol. Hned
jakjsme sedli s vedenim skoly, Head teacher na nas onen pribeh spustil. Chteljsem uz adopci na dalku
zastavit, je to opravdu napor navstivit vsechny deti pri kazde navsteve a nektere i 2x ci 3x . Jenomze
jsem si uvedomil, ze az ptevezeme < tedy pok-ud to lyjde a Kenska vlada z naseho domecku udela
detskT domov a dostaneme na to papir, verime tomu na 95 o/o > nase hotciclry z detskeho domova v
Isiolu, budou muset nekam chodit do skoly. Takze jsem vedeni skoly navrhl, ze temto 3 divkam
pomuzeme a vememe je pod nase kidla OMDC rymenou za umisteni nasich 16 divek do jejich skoly.

31.5.2013 1937
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souhlasilo, podali se ruce a 3 divky, ktere dobehly pro zackanu do Doldol se pomoci od
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Pavel si adoptoval tu marou gretou h-orcicku 
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au-i."o-, pr.rro^ . Zbyvaji tedy ony 2 holcicky vmodrem a ruzovem prehozu. Dejte vedet, diky .;; ;;;;nekdy z mise Kenya 2012 Jirka pergl
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Nadační fond - oNE MORE DAY

Právě se nacházíte: Uvod > Nadační fond > AKTUALITY z Keni > Zpr&ry únot 2012 část třetí -
Nechali jsme zavrit hyenu, co se snazila na detech vydelavat.

Dneska jsme resili opet zajimavou vec, ktera nebyla v planu a meii jsme doslova dramaticl,,y den.

Zjistili jsme, ze pri posledni navsteve skoly, kde mame nasich 7 adoptovanych deti,( Laikipia central )
se deje neco spatne. Reditel skoly a majitel detskeho domova opodal se na detech snazi vydelavat, pod
pohruzkou biti, je nuti delat spatne veci, pricemz jsme se dozvedeli, ze i nektere bije a deti z nej maji
strach. Jenze nejen to, take jim nedava darky, ktere jsme detem dovezli z Cech a ma je zalozene ve
skrini.

Nabili jsme presvedceni, ze je nutne zasahnout a zvoiili jsme pri tom asistenci policie. Pritomnost
policistu se nam nakonec vyplatila, protoze pri prijezdu na misto a kontrole vsechjeho dokladu a
potvrzujicich dokumentu jsme objevili, ze dotycny radoby majitel nema zadne opravneni a prislusnou
licenci pro provozovani detskeho domova. To by zase nebylo tak spatne, vzdyt to je nase idea pomahat
detem, ale on nedodrzoval vubec zadne hygienicke podminky, deti byli casto hladove, spinave a pritom
r.1'břal od darcu, adoptivnich rodicu a jinych instituci penize na provoz' k1ere castecne uzival sam pro
sebe.

Tákto jsme to proste nemohii nechat. Dovezli jsme ho za ucasti policistu do mesta Nanyuki na policejni
stanici, kde byl vzat do zzdrzovaei vazhy. Ienze perlicka na tomje ta, ze policie v Keni nema sva
policejni auta, resp. ma, ale pramalo. Takze nas policie pozadala jestlibychom vezre nedovezli zpet na
misto na ohledani cinu, odebrani veskere jeho dokumentace pro budouci soud. Sedli jsme spolecne s 2

kiminalisty a zadrzenym reditelem v poutech do naseho auta a'lrydali se zpet do detskeho domova a
do jeho podnikajici skoly.

V poutech nam otevrel svoujakoby reditelnu ( bouda z klacku a plechu ), kiminalista mu nakazal
sednout a dukladne prosel a prohledaljeho skin s dokumenty. Nabral si vse potrebne a vratili jsme
zpet obvineneho do Nanyuki do zadrzovaci vazby, kde bude cekat na soud. Nikdy nepochopim, jak
muze nekdo na detech rrydelavat, ublizovat jim, kdyz uz tak rrytrpeli, to je u me hyenismus a ten chlap

ffi
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proste musi do basy. Thk zase nekdy ahoj Jirka
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Nutně potřebujeme náš dětsk}' domov, prosím o pomoc DMS oMD C 87 7?7 . děkuji Hanka
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Nadační fond _ oNE MORE DAY

Zprávy únor 2012 část čtvrtá _ Isiolo

Ptávě se nacháúte: Úvod > Nadační fond > AKTUALITY z Keni > Zprávy tnor 2012část čtvrtá -
Isiolo

T
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Ahoj vám všem,

zatím jen rychlá informace z mobilu ohledně isiola. V první řa dě vž je na západní frontě klid : ) vojáci
to už srormali a krom včerejší noci je všude klid a měsio fungu1e ;akb pay' Navštívili jsme našich 15
masajskych holěiček ve škole kam chodí kousek od dětskéhó áornouu' opět radost, objimani a slzy :)
všem jsme rozda1i vaše dárky z č-r a oznrírnili jim, že když to vyjde, pojedou tzv.... óo-,i' ao oonóL io
našeho domečku, kde budou byďet a do místrrí školy choďt, tt".ou aobi. zrají. VýKiky, radost,
prostě štěsti v jejich očích' Jájen doufráLrn, že ten oficira, kterého už od pátku nemuzeme iohonit,jelikož není ve svém uřadě a nebere ná,m telefon, nrám dá svolení k převozu našich zneúvanych
holčiček Hellen tvrdí a náš pnívník taktéž, že mitme registraci omdc takby v žÁdnýÁ|iipaao nemet
být problém. Ale jak už anám Kenu, raději si poěkám ná átra až to dostanu v *áří wař oá onono
children officer. Snadjsme je zbytečně nenavnadili, ne, určitě ne, to \T'jde, musí..'

Každopádně práce na opravach domečku jsem jž také spustil' abychom stihli fotky než oďetím.

Jinak perlička, nďe nové 2 děti Habiba a Alk ano pocházeji z isiola. Jenže ne z centra. Myslel jsem, že
Isiolo projedem a rychle z něj 7llztme, opak :( tyhle 2 děii pocházeji zchudé čtvrti za mÉstem, kde
ony boje mezi Turkana a muslimy probíhaly v plném proudu. Parádá... Takže jsme tam vy razilt, předali
dárky, jídlo' rrniformy, dokonce jsme jim doveď novou postel, kterou jsme 

''u -i.te ,.oitoroďi. pii té
chvíli jsme se ptali místních, převážně 

9ornílske popuhóe, jestli se tu u nich něco dělo.. pý včera v
noci, Turkana prochrízeli přímo přes silnici kde nám stala auta.:(:( no.. nic moc pocit, kaidápádně jsme
práci zakončili na jedničku, máme krásné fotky' děti byli šťastné, budou mít co jíst a'kam chodit do
školy. Ták zase zítra, ahoj Jirka. Ps. ZÍfta už odjíždí můj pomocník pavel tak už zase sám :(

31.5.?01319:47
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Záchrana 9 leté holčičlry ze Samburu

Právě se nachááte'. Uvod > Nadační fond ) AKTUALITY z Keni > Zácbrana9leté holčičky ze
Samburu

Jedna z nejnáročnějších a nejdůleátějšich prací, kam se teď oMDC ubírá, je záchtana malýchholčiček
z předčasného manželství. Holčičlry jsou prodávány někdy jž od věku 4 let do manželství bohatého
Masaje, kteý za dívku rodině nabídne jíďo, popřípadě zylřata' Tato ohavnost se na severu Keni stále
děje a oMDC proti tomu bojuje. Do jednoho takového boje oMDC právě lyj lždi a vy se podívejte na
tuto reportáž.

Večer před odjezdem vyřizujeme potřebné věci pro naši cestu. objednat další auto - terénní, abychom
se tam všichni vešli, dále po1icii a vojált1', abychom cestou a hlavně tam nepřišli k úhoně. Brzo ráno
sedáme do aut ve složeníjá, Cyrus, Patrick, novinář Joab, Hellen, 2 masajské matlq s2 batolaty,
voják, policista, řiďč dalšího auta a pomocník na střidání řízení. Tankujeme plné nádrže' platím půjčení
Land Rovera a vydáváme se na cestu do Samburu. Celá tato expedice jde opětjen z mých peněz a
nepoužíviám na to žÍLdné penue od vás, tak přísahám. Je to směr na sever přes hory kolem Doldol až po
pláně sahající do Etiopie. Hlavně tam nejsou silnice, ale prašné cesty, které protínají vyschlé koryta řek
a misty dlty, že do nich zapadne i celé auto. V kopcích strouhy od vody takové, že musíme lypokládat
kameny, abychom projeli. Cestou masajové, divoká ntiřataAfriky a veškeré možné nástrahy v podobě
spadlých keřů, utrhlé silrrice a tak dál' Dále také bandits, jelikož policie na cestách neni, je zde riziko
možného přepadení. Protoje třeba vzít s sebou ozbrojený doprovod v podobě vojrika a policisty s
AK47 Kluci řikají, že je už na cestách tímto směrem k1id, Že užtamnezastřelili nikoho přes 3 měsíce.
Já jim na to: ý jste teda volové 3 měsice??? Hmmm, to je teda hodně ďouho to už je to určitě
bezpečné jak u nás v Berouně na náměsti
Hlavním důvodem, proč se vlastně lrydríváme na tuto cestuje ten' že naše zachráněná holěička Risiano
(Risiano byla bita od svého nanžela, sekaljí mačetou amáztoho obrovské jizvy na hlavě a na rukou,
divím se že to přežila, hodně kát utekla od manžela a ten sí zase pro ní přišel a zrnlátil jí. Ta se pak
rozhodla utéct, až se nakonec dostala k nám ).Má sestru a dozvěděla se od učitelky, které to řekla ženě
na trhu v Doldol' že otec, kterého mimochodem nenávidí, chce její sestřičku prodat do manželství už
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teď a je jí jen 9let. Myslím, že to je vel-[í důvod pro tuto misi. Proto tedy vyrážttne spolu s ní do
oblasti, kde byďela a odkud utekla. Mimochodem z této oblasti pocháá i našich 7 holčiček, o kte{ých
jsme tenkrát psali a které před 2 lety utekly od manželů a běžely 100lcrr k nejbližší záchraně. Nyní
jsem viděl na vlastní oěi, co si musely ÝTtrpět. Toto uzemí je plné lvů, paviánů, slonů ajedovaých
hadů. Psal jsem tenkrát pravdu, slony potkávtítne dost ěasto. Zastavuji u mistních a ptrím se, jsou zde
opravdu lvi? Místní potvrzují' že hodně, hlavně v noci. Holky běžely oněch 100km bezboÍ,bez jídla a
vody skoro ýden'tz:'., že i v noci!!! Jsou fakt si]né, že to dokázaly'
Kolem 2 hodiny odpoledne dorážíme do přilehlé centrální vesnice a přibíráme místního Chief, jak jim
tady řftají. Ten ukazuje cestu' kudy by to tak mohlo jít do našeho cíle a kudy chodí Masajové se
zvířaty. Prodíráme se mezi křovím a mezi stromy ů dorazime k místu, kde se Risiano narodila.
ýstupujeme a začná se to kolem nás shlukovat. Voják a policista zatím sedí uvnitř v Land Roveru s
černými skly, abychom nevzbudili poprask a otec s malou sestrou neutekli. Přichází k nríLrn rada
starších a my jim přes Josephine, která jediná umí jejich řeč, oznamujeme, že hledáme sestru Risiany a
jejího otce. Jakmile rodina Risiany, tzr. dalších 6 nevlastních matek a babič$' jí uviděly, došlo k
dojemnému setkríní plného pláče. Meátím povídáme s radou starších a oznamují nám' že se pý
odstěhovali 30km daleko, kam nevede už ádná možná cesta. Nějak tomu nevěřím, kroutim hlavou a
jdu obhlédnout vesnici. Vidím tam tak 9 letou dívku s náÍarriky na krku' Pro upřesnění co to zramená.
Jestliže má dívka na krku mraky barevných náramků, je připravena do manželství. Nesmí to nikdy
sundat, ani kdyžjde spát. $'hlíd1 sijí budoucí manžel a tímto sijí pojistil. otci da1 za ní věci či zvířata.
Tzr., že ona už nemůže couvnout. Problém je v tom, že oni prodávají své dcery už jako malé holky.
Jako náš nejhorší případ 4 leté Suzi, která dokonce z pohlavního styku od manžela dostala HIV Tak to
jen pro lysvětlení.. . Tbkže zpét, ta 9 letá dívka připravená do manželství pý ale není její sestra a
Risiano to potvrzuje. Fajn tak říkám, zachráníme tuhle, když se k sestře nedostaneme. \,Mtento záběr
holčiěky u masajského domečku zvaného maňata. Do toho mi skočí ostatní z našeho dmu, že to bude
problém. Já říkám proč? Pý tammákaždý zbraně. To jsou ony Turkana, co bojují s jinými masaji
zvanými Pokot a Alshabab. Pý se přesně tam co stojíme, nedávno stŤílelo a oni kvůli tomu teď
přestavují vesnici pro lepší ochranu. Kdybychom pqý sebrali onu ďvku a otce chtěli nechat zavřít, vzít
sebou a ještě by lylezli naši pomocníci se zbr.aněmi' bylo by po nás ve lteřině. Řekljsem to trochu
jinak, ale nějak jako kůůůÍ..... Takže co teď? Říkám všerq sedríme do auta a to okamžitě. oni totž
pochopili, proč tam jsme a to by nemuselo dopadnout vůbec dobře. Startujeme a mizíme z oné oblasti'
Zastavime v té centrálrrí vesnici s mistním Chief a říkáme mu, že se nám to falt1 nelíbí a on, že jemu
také ne, že pracuje pro vládu a nesmí to tak nechat Pý nám připraví a zjistí novou adresu Risianiny
sestry a jejího nastávajicího manžela na leden' na mou další návštěvu. Musíme si ale připravit kvalitní
plán jak tam rychle lpadnout, sebrat dívku a otce s manželem, pelášit pryč a pokud možno s větším
počtem vojáků a policistů pro naši ochranu. Dal nám svoje číslo, ano, v té centrální vesnicije mobilní
sigrrál a rruíme se mu v lednu ozvat. Tak uvidíme. Do teď nám stále přálo štěstí, ale bohužel' tohle už
bylo nad naše síly, ale jak říkám, plría se připraví a v lednu jí mo žná zachránime.....
Jinak cestou zpět vidíme další dívku, které je 7 let s náramky na krku' Ty fotky, jak jsem tam s ní
vyfocený. Říkárq tak co tuhle zacbránit? Vždyť je jí chudince jen 7. re*e meziiim volá Hellen z
druhého auta s vojiíkem a policistou, že se ztrat1lj ajižjsou v Isiolu, 100km od nás a není moŽné se
vrátit, jelikož se stmívá a cesty budou nebezpečné. Takže jsme bohužel nepochodili ani tam. Vracíme
se zkloušení zpět do Doldol vrátit Risianu do dětského domova a tím končí naše neúspěšná ( pÍozatlnr
neúspěšnrí ) mise áchrany dívl'ry od předčasného manželstvi.
Jinak nežjsem dopsal tuto reportáž, vložiljsem fotografie z této mise a měl jsem jeden důleátý
komentář s dobrou otázkou'co vlastně bude dál s těma holčičkama, co zachráníme? Kopíruji mou
odpověď : Ahoj Marcelo, v první řadě s nimi nespí 30-60 led manžel. Potom je vezneme do našeho
dětského domova a začnou choďt do školy. Vzdělané už mají jiný pohled na svět a příklad takové
masajky je členka našeho týmu v Keni Josephine Kulea, která je nyní také členkou amerického ýmu a
je tojejí hlavní práce- zachraňuje dalši malé holky z předčasného manželství.
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Nadační fond _ oNE MORE DAY

Expedice MIGINGO a PAP SORr, malé hollry chodí jen za rybu
na sex!

Právě se rr'cházttg. Úvod > Nadační ťond > AKTUALITY z Keni > Expedice MIGINGO a PAP SORI,
malé holky chodí jen za rybu na sex!

Tak jako minulý rok jsme vyrazili monitorovat situaci k Somálsk]ím hranicím, kde mimochodem v
současné době jř neni, ale vůbec bezpečno ani s doprovodem army, tak dnes, v době, kdy už máme
všechny děti v adopci na dálku navštívené a nezbývá než jen čekat, až se zrekonstruuje náš první
dětslqý domov jsme podnikly další expedici.

oslovil mě Dr' Martin, kteqý v současné době působí v oblasti nejj ižněj ší Keni u Viktorin a jezera v
rněstečku Pap Sori. Poádal mě' zda bychom nepřijeli a nepomohli mu se současnou situací v této
oblasti. I když městečko, nebo spíš celá oblast leži u jezera, je tam sucho, nic neroste a tírn pádem hlad.
Je zde hodně prostituce s místnímí rybáři, což nás moc nezajimá, i když jich 90% má HIV a.je to
smutné, ale nás zajítnala zpráva, že i právě děti, malé hollry ve věk-u od 8 let a ýš chodí prostituovat
jen za rybu. Jedna ryba vycháaí na 80 šílintů, tedy 20Kě| !|

V úteqý 14.2' jsme tedy opustili Nanyuki a vyrazili směrjih. ó00km příšerné cesty prachu, těžké
dopravy nrákladních aut. V nočních hodinách jsme dorazili do města Pap Sori. Naši práci jsme zaěali až
druhý den. Po únavné cestě nešlo jinak nežjit spát do místního Hiltonu. Děsné :) Na druhý den, nám
Martin zďídil plavbu na vzdiílený ostrov Migingo, kde je prostituce nejvíc a má tam případy malých
holek, které už dokonce ze sexu HIV mají a onje léčí. Po 2 hodinové plavbě jsme dorazili na místo.
Nechápu, říkám',,, co to je??? viděl jsem ve světě už hodně, ale tohle jsem ještě neviděl. Mahnký
ostrov, na lrÍerém se tisklo kolem 100 domů a žije tam přes 1000 lidí. Nikde záchody, nikde schody'
nikde.. ' já nevím co. Vš:ichni namačkaní na sebe jak sardinl]r a ž1ji mezi sebou. Nevím jestli v souladu.
ostrov obývá Ugandská a Keňská populace zároveň.Je to taková křižovatka hranic mezi Tanzan\i,
Ugandou a Keňou. Uganda a Keňa mezi sebou vede stálý boj a vlastnictví. V současné době ostrov
patří Keni, ale Uganda vlastní jezero a ryby v okolí. Tánzanie si nechala ostrov o 100m dál:) Před
ostrovem Migingo zakotvila naše loď a přijela pro nás Keňská policie s vojáky, co tam hledáme a
chceme. Po 20 minuté roryravě co jsme za organizaci nás převez}i na palubu ostrova :) Nejďive jsrne
museli do kůlny, kde sídlí Keňská policie ostrova a představit se, po půl hodíně jsme lyšlapali na
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vrchol ostrova, kde sídlí Ugandská policie. Cestou, hlavní uličkou lrykopanou ve skále jsme šli kolem
obchůdků, ano:) kolem shopů s jídlem, mobilama, kupony na voláni' železáÍství atd'. :)Každopádně
jsme na ostrově byli úplně zbytečně, protože niím místni odmítli ukázat malé holky, které choáí za rybu
na sex. Tiak tady vám holt nepomůžeme říkám, jak chcete. Martin nám tedy oznamuje, Že navečer bude
v Pap Sori k vidění onen problém s dětskou prostitucí. Než jsme dopluli zpět na pevninu' byl už stejně
večer a tak jsme šli monitorovat situaci do města. A opravdujsme narazili na 5 malých holek ve věku
od 8 do 14 let, které akoÍát dostáVa1i rybu pro přežití od rybářů, jenŽe sebou nemě\i pelve, takŽe?
Bohužel..'''.' Říkám Martinovi, že tenhle pioblém asi nelyrešimě, i kdyz to daji novňári do te1evize a
do tisku, jen se bude o tom vědět, ale nic tím nezrrrěníme' Jediná pomoc v tomto případě je, dát
Martinovi peníze na condomy a zabrántt šíření HIV mezi dětmi. Vic se tady bohužei dělai nedá a je
nám to moc lito. Další den odjŽdíme zpět do Nanyuki' kde márne ještě spoustu práce, práce, která i
když v malém měřítku' velmi malém,,,, smysl má. Jřka Pergl
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Nadační fond - oNE MORE DAY
FoR CHILDREN (Keňa. Kenva)

Keňa jak jí nemtáte

Právě se nacházite: Úvod > Nadační fond > AKTUALITY z Keni > Keňa jak jí nemáte

KEŇA JAK n NEZNÁTE, NAPSAL JRÍ PERGL:
Rozhodljsem se vám napsat něco o Keni, tak jak ji nemáte. KaŽdý, nebo spousta lidí si mys1í, jak
muže být úžasné a naplňu.jíci pomáhat hladovým dětem v Keni a dělat tuto práci. Je to tak, je to
ohromně naplňující a dělám tuto práci rád.
Samoďejmě s ní budu pokačovat, ale i tato krásná práce má své stinné stránky a krušné chvíle, které
k ní patří.

Nevím kde bych začal, je toho tolik. Snad s cenami. Nikdo kdo tu nebyl si nedokáže přestavit jak je tu
draho a i já si nedokrížu představit, jak bych uplatil všechny náklady a zdejší život, nemit penize,kÍeft
našetřím v průběhu roku z mé Íirmy.

l;{.alá ukiuka ztoho, co vše se musí zaplatit během mé návštěvy zde v Keni. Už jsem kdysi psal, že
auta jsou zde šíleně drahá a od toho se odvijí i půjčovné' Takže hned v počátku naší cesty dojde na
půjčovné' Bez 4x4 se zde neobejdu, jelikoŽ cesty do něL1eých oblastí to přímo lyžadují a k někteým
dětem co máme v adopci bychom se nedostali' Tákže na mě vždy čeká platba auta ti. ďe USD cca
4000,- na den x 35 dnů: 140 000Kč a toještě mě čeká měsíc átí. K tomu ještě druhé auto dodávku
4x4 Hiace po dobu rozvážení j ídel, darků, uniforem, bot, atd.. Jelikož 6 pracujících lidí spolu s těmito
věcmi se do 1 auta nevejdou. Takže dalších 60 000'_ Kč na 14-16 dní V průběhu cest a žiti v Keni
p1atím naftu do obou aut, což dá při současné ceně benzinu 30,- litÍ kolem 20 000,- Kč.

Přijedeme do Nanyuki a spadnou na mě platby za kancelář, intemet, elektriku. 3000,- měsíc x 6 : 18
000'- Kě. Zaplatim v resorfu, kde přebýváme dopředu na 35 dnů 1000,- Kč na den' dá to 35 000,- a to
není žádný Hilton, šváby, blechy, občas studená sprcha atd. dále poěítáme, že lidé, kteří pro vás pracují
musejí jíst a vy také, což dá v průrněru 1000 Kč na den: 35 000,_ k tomu další ýdaje, se kteými
nikdo nepočítá, třídění jídla v poěátku do tďek 10 lidí, platby za opraly pneumatik, jelikož cesty s
ostrými kameny dávaji gumám co proto, opra\y aut a čištění každé2 dny od prachu, ťumé poplatky
úřadům, cca 20 000 Kě, dále výplata klukům za měsíčni práci, která nedělá moc, ale poěet dnů to
hezky másobí. 400,- Kč na den pro jednoho x 2 iidi x 35 dnů 28 000 Kč, pracují od rána do večera, no
a k tomu jim mrsim zaplatit ubytování v nejlevnějším hoýlku v Nanyuki, jelikož kluci byďí v Nairobi,
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coŽ dětá26 250,-Kč.

Dále také platby za telefonování. Kontakt s rodinou a blíz\ými je přeci také potřeba. Nežjsem zjistil,
že tu funguje intemet přes mobil a můŽete volat přes Viber za data, stálo mě to cca 10 000 měsíčně.
Letenka a vizum cca 20 000,- Kč.
Já už nevím co všechnoje dál, protože je toho tolik, že si to všechno nepamatuji, ale spousta dalších
věcích by se našla. Takže jen hrubý odhad jedné cesty mě vycbázi na 4I2 250,- Kč x 2 návštěvy v roce
a to nepočítám, že ještě investuji do stavby domova cca kolem 100 000,_ a yýdaje doma v ČR,
intemet, www stránl'fl' graťrk, telefony, kancelářské potřeby, cartidge do tisk, atd.. Vše tyto platby
hradím z mé roční stresující práce v oblasti stavebnictví a pak se najdou tací lidé, co prohlašují , žn je to
stejnějen zámin}a jak čistit špinavé penue' jak z toho profituji, jak.. '. '. Já nevím co siještě kdo
lTmyslel, aby nárrr, OMDC a hlavně mě ublížil.
Lidi jsou zlý, ávistivý a berou mi dech s touhle prací pokačovat. V životě dokríaali jen pomlouvat,
závidět a nepÍát druhému úspěch, přitom sami o sobě mluví, jací jsou úžasní a v ávotě dokázali tak
akorát jen kecat. Takže vám všem, kteří takto uvažujete a mluvíte o mně a oMDC tímto způsobem:
všechny platby, ýdaje, náklady, příjmy jsou vedeny v účetnictví jak zde v Keni, tak u nás v ČR aje
možno do nich veřejně nahlédnout.

Další strríLrrkou této práce jsou podmínky pro prácí. Není zde občas lehké žití. Ti, co vás nemají,
dospělí, na vás často pokřikují hej Mzungu, tedy hej bilej a pokračují, dej, dej. Sedí špinaqý u silnic a
jen pokřikují. Už na ně radši nereaguji. Dále se mi po dlouhé době přihodilo, že jsem potřeboval do
nemocnice. objevily se mi přímaky Malarie. Museljsem navštívit soukromou nemocnici jednoho Inda,
kde jsme před časem monitorovali u našich děti HIv F{ned registrace 400,- Kč, odběr krve 80O,-. Za
všech_no hned a předem. V místní nemocnici by mě náš doktor vzal hned a zdatma, ale asi bych si tam
nenechal vzít krev Tadyjsem čekal spolu dalšími cca 3 hodiny na doktora, ale lyplatilo se. Naštěstí to
byl ve$ý úpal.
Co se ale týče nemocí, co zde jsou a s kteými se zde setkávám při naší práci, tak je jich opravdu
hodně. \ě slumech si podáváte ruku s každým druhým nakaženým HIV Tuberkulóza je zde hodně
rozšířená. Pokaždé, když si sednu s dětmi do jejich sedaček, pokoušou mě blechy a tojsou nějaké
kousance, které nnn až tak po měsíci, kam se na to kabe komár' Pálí to jak čert. To že je zde malarie
od komářího kousnuti na denním pořádku asi říkat nemusím. Takže práce je to dosti nebezpeěná a
nakažení čímkoliv hrozi na každém rohu.

Co se týče čistoty, tak ta je zde kritická. Záchody tak u nás za 2 světové. Nikde pitná voda,jen
deštbvá a taje v nádržích na střeše někdy i měsíce. Do nádrží pálí slunce a balÍeriím je jak v níji.
Takže ěistit si zuby v této vodě je také aričující. Dostaví se rychle střer'rri potižn a vy viÍe, že příště jen
čistit zuby s vodou z plastové láhve. \šude prach, pálení odpadků a plastů ve městech na denním
pořádku, č,astý zápach, kteý vás dusí. Auta, které zde jezdíjsou tak v průměru 25 let stará a nějaké
emise? Jedete za "náklaďiikem", kteqý není díky čemému dýmu vidět, do toho praŽí slunce 35 stupňu
ve stínu ajede po prašné cestě, že oblaka lystupují do 20m qfše. Nemůžete si v ádném případě
stábnout okénko, jinak nepřežijete. Takže v autě se po chvíli vytváří 50 stupňů vedra a rrráte na
kahánku. Když se vám takové auto podaří předj et, za 2 mn dojedete to samé v jiném podríni. Tbkže
celý den dýcháte prach, smrad a toxiclgí koď.
Pak se také hodně setkávám s placením na uřadech' Nedokážete si představit co mě stalo úsilí, dát
všechny registrace a dokumenty do pořádku co se dče dětského domova a proiektové dokumentace.
Všude tvrdím' žeje to charity foundation, proč musíme platit?? Tady to nikoho nezajímá, za všechno se
musí platit vládě' bohužel.. Bylo to opravdu hodně, mluvím o desítkách tisíc' možná hodně přes dvě stě
tisíc. Tyhle peníze nikdo nevidí ve hmotné podobě a nejdou ani vidět. Jenže bez nich by se stavba
nikdy nerozběhla.
Dopravu užjsem zrrriňova1, co se týče prachu a ýfuků, ale cestování zdeje opravdu hodně
nebezpečné. Celkově Keňa nikam nepospíchá , coŽ zjistite pokůdé, když na něco, někoho ěekáte. My
tomu říkáme Kenya time. Půlhodiny znamená 2 hodiny. Chceme navštívit děti ve škole a dát jim
uniformy, 2 hodiny návštěva. Uvitací ýbor vám donese židle pro všechny. Pak vr{m
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ad teacher 15 minut m1uví o Íinančních problém9c! jeji9tr školy' pak se vzajerrmě přďstavíme co

io !š a co kdo dělá' p* 
'a. ouji"irit t"it"i.ov mií'ú mm se usichni musí zapsat jako važená

r .:ěr a Po hodinové debatě o niěem vám dovedou

ln a :::úeme t'zčit pracoyat''ri* 
"r'"i 

ii"t No HURRY KENYA, za to na silnicích se rnůžou všichni

e:i::our_ kdo bude nejrycr'r.:ii.l.'z. ' ie.r,.1.1i.r, uuq1.t'. skopkách, k1eré nebrzdi, nejedou' tech'

rr iak u nás ve šrotámě. S"-;;;;-.; )a" 
'i"ja". "p']uua. 

drahá auta, je jich pramálo, a1e

er eŽrě to jsou auta politiků a ffi';;;i b*ňi:'T"na' TakŽe bouračky a smťák1 na každém

'l: Pir]ilad' Jedete do kopce 
"" """lái'áí'l'' "anao. 

a]<91 Matatu drivers' tak se řiká místním

r:La,lze řidiěům malých "',"b';í;;; 
i'iiái, ta" ji"r':"oe i 20 to nevydržíazaólnají mě předjíždět

|ed hortzonten! ale ne jeden, 
'";";*:;;'d';;lytou6óu' 

kolonu' Řadím se hodně doleva ( jezdí se

ie r ]el o ) a čekám co ," uuo" Jii. po 
"hví1i 

se oíe troubení a v protisměru se řití politk's novým

aaš ro\ erem 150km v r'"o' rňi'"6"i * 
'utepi 

nu s"t" a.jede se ve třech pruzích, přitom každý má

oiň zcátek místo tak na jede''p.ri'. Ň.u" i"o.te z vekěho kopce, padáku a..z-allÓI{.se proti vám

rŤnr 1 naklaďá4<y' lrteří se ú asi! minut pÉdjíŽdí a ten pomaý mu nezpomalí' TudiŽ jedrrrá šance jak

isŽt . e piedvidat a jet pomalu.'a;yil ;; liňii;;hrrout jo krajnice" popřípadě,vje' j? ťli. 
Nékde to

t 1-. 
jei ne.1de. jako silnice , rn.ř"úl 

"" 
r',',"saj Maru. kde náhomi ploiina začurá padat na úroveň moře'

'c: le st]nce místy bez svodid;i;;lia;i'.* p.oraŽená od uhýbajících aut, popř. od náklaďáků,

;:'=.il},l'.d'. Ňa arrc p.ápusti sůachazi vraka aut, která neměla štěstí.

}reakejejichklasické.,spomalováky,'Vůbecsenedivím,žeiezdestavínakaŽdémrohu'jinakbyse
_.i irrca sebou pozabíje1i. redeá |oioune sfu"i mezi městy a z nie eho nic bez označení vystouplý

r-.ia'}:. Že normální ',osobák' "'ňi','r'*' "iejovou 
vanu. ÉŤeváŽrě se nachazejí pod stromy' takže za

'l-_:l;e .le nemůŽete vidět' uz '. - J"r", z.jsám ho přeletělv 8okm/hod. To je o zlomení hialry o strop,

le}Ň:taje škody na autě. No 
" 
p"ri.a'ir aápravě je noc.'Vnoci zde cestovat je sebevražda, nebo spíš

a-<11a srrrrt. Jedete po sirni"i siieir"a )lot". práii 
"u'" 

L.a. kolona, kde kažae {ru!e má. dálková světla,

raŽJe paté nesvítí, nemůžou' ;;í ;d'k"ždé 4 rnďjen jedno fungující světlo' Do toho všechny

rolo:}.r jezdí na dálková, P"k;';il;il;u ao 
".'.ý 

nuiuŽdém róhu neosvícená kola a mraky lidí

;"#ifi Jil.ill" ,ó'," nirata aÁáteo průšvih postaráno. Jedete max 50 v hod' to Se nelíbí těm

a r amt_ takže vás předjždí, ilvz *. p*a;'zal zač,nittese blížit ke kolu a pěším. Jen troubíte, ale oni

s:e-lné nereagují. oběas jsou to opravdu miltmetry'

_\]3 zase na oplátku musím říct, že jsem zde pomai.spo1st1 skvělých a hodných 1idí' kteří vám rádi

L,omúŽou. Pomal jsem nezupoá.rrut"toou pii'odu, kierá vám každý den dodáv.{ sílu pracovat a

i.].I'"io,ř*' ť-#il;_;dá,ku dajíien zářivý úsměv' To je to, proč stojí za to se sem vÍacet a

rl.'r;ačor at r této nádherne pract'

ilr-u,i- raši podporu. Jirka pergl

Poiudjstedoěetlisem,děkujiadoufám,žejsemvásneodradilodnávštělytétonezapomentulné
země' 'TLrka Pergl.
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ROZVAHA pro neYýdělečné organizace
V plném rozsahu
ke dni 31 .12.20L2
(v ce]ých tisících Kč)

Nazev á sídlo ÚčetnÍ jednolky

oNE MoRE DAY FoR CI{ILDREN, nadační
fond
K Dědu 1705
Beroun 1
2660r

Dlouhodobý majetek celkem

l. Dlouhodobý nehmotný maietek celkem

Nehmotné výsledky \^izkumu a vývoje

Software

3. iocenitelná práva

4' orobný dloUhodobý nehmotný majetek

(4.1. + A.ll. + A.lll. + A.lV.)

(součet A.l'1' až A.l.7.)

(součet A.ll.1. aŽ A'll.'í0.)

l. 1.

2.

5. ostatní dlouhodobý nehmotný majeiek

6. Nedokončený dloUhodobý nehmotný majetek

7. Poskytnuté zálohy na dtouhodobý nehmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek célkem

Pozemky

tjmělecká díla' předměty a sbirky

Stavby

samostatné movité věci a soubory moviých věcí

Pěstitelské celky trvalých porostů

základnÍ stádo a taŽná ŽvÍřata 0

0r

A. t.

A. lll. í.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

ostatní dlouhodobý

Nedokončený dIouhodobý

Poskytnuté álohy

DloUhodobý Íinanční

Podíly v ovládaných

hmotný majetek 0 0

1odobý hmotný majetek-

na dlouhodobý hmotn}' 
:1"_":_

]|T]Y_"-:51 .._ (součetA.Ill.1.ažA.lll.7')

h a řizených osobách

0 0

0 0

0 0

0 0

podstatným vlivém

/ džené do splatnosti

složkám

0

0

0

9

_0
0

6. ostatni dlouhodobý íinanční majetek o o| _,-,_.-...-___._ _- ... r _ . __,-..___._. .. -.,
7. Poňzovaný dlouhodobý finančni majetek o o

0

0

0

0

0A. .

A. . t.

2.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

0

0

0

0

0

0

0

0



označení

b

lČ:28900308

StaV k poslednímu dni

2

oprávky k dlouhod. majetku celkem (souč. A.lV.1. aŽ A.lV.11.)

opráVky k nehmotným výsledkům VýzkUmU a Vývoje

oprávky k softwaru

t
t
T
T
T
T
t
t
t
t
t
t

t
t
I
I
!
I
I
I
I

A.tv.1.

2.

3.

4.

5.

6

opráVky k ocenatelným právŮm

oprávky k drobnémU dlouhodobému nehmotnému majetku

opráVky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku

k siavbám

0

0

0

0

0

0

0

0

op.ávky

Ópnávxy k samostatným movitým Věcém a souborům
VěcíL

9.

10.

11.

moV]tých

opráVky

oprávky k základnímu stádu a taŽným zviřatúm o

k pěstitelským celkúm trvalých porostů

B.

B

oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 00
oprávky k ostatnímU dlouhodobému hmotnému rnajetku

Krátkodobý majetek celkem

Zásoby celkem

MateÍiál na skladě

(8.1. + B.ll. + B.lll. + B.lV.)

0

103

0

598

0(součet B.l.1. až B'l.9.)

l\-4ateriál na cestě 0

0Nedokončená uýroba

t.

t.1.

2.

3.

4.

6.

7.

Po|otovary Vlastni Výroby

Vý.obky

zvířaIa 0

0

0

Zboži na skladě a v prodejnách 0

0

0

8.

s. Poskýnuté zálohy na zásoby

ZboŽí na cestě

B,

B.

Pohledávky celkem (součet B'll.í až B.ll.19) 0

odběratelé

směnky k inkasu

0

0 0

U

lt.

.1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Pohledávky za eskontované cenné papíry

PoskytnUté provozní zálohy

0

0

0

0

ostatní pohledávky

PohledáVky za zaměstnance

PohledáVkyz'institucemi sociálního zabezpečení a Veřejného
2dÍaVotního pojištění

8.

10.

Daň z příjmů

ostalni pňmé daně

Daň z pndané hodnoty 0



lČ:28900308

stav k poslednÍmu dni
Účelního období

t
t
t
L
t
t
L
tt

I
L
!
I
!
I
!
I
I
I
I
I
I

11.

12.

13.

14.

15.

0

0

17.

18.

19_

ostatnidaně a poplatky

Nárcky na dotace a ostatní zúčtování se státnÍm rozpočtem

Pohledávky z Vydaných dluhopisú

Jihé pohledávky

Dohadné Úěty aKivní

označení

B. t.

B t 1

2,

3.

4.

5.

6.

7.

8.

B.IV.

B.lv.1.

2.

b

opravná poloŽka k pohledáVkám

Králkodobý finánční majetek celkem

Dllhové cenné papíry k obchodování

ostatní cenné papíry

Poňzovaný krátkodobý Íinanční majetek

Peníze na cestě

Jjná aktivá celkem

Náklady příštích období

Příjmy příštích období

KUrsové rozdíly aktivnÍ

AKTIVA CELKEI\,4

(součet B.lV'1. až B.lV.8.)

(součet B.lV.1. až B.lV.3')

Pokladna

Účty V bankách

0

ó

;

s98

113

0

103 48s

0

0

0

0

0



Neíozdělený zisk, neuhrazená áráta minulých let

Cizizdroje celkem

Rezervy celkem

6. Dohadné účty pasivni

7. ostalnidlouhodobézáVazky

B. lll. Krátkodobé záVazky cetkem

B. lll. 1. Dodavatelé

2. směnky k Úhladě

stav k poslednímu dni
účelniho období

0

00
_ --_t0o

oo
r "-

00
o o,
ol o

oj_

stav k prvnímu dniúčetního

3

(A. t. + A. ll.)

(8. t. + B. . + B. lll. + B. lv.)

(součet B.lll.1. až B'lll_23.)

(A. t. 1. + A. l. 2. + A. l. 3.)

3. Pniaé zálohy

4. ostatní záVazky

5 zaměstnanci

6. l ostatní'áv"zky vůči zaměstnancům

7. závazky k institucím sociálniho zabezpefuní a veřejného zdrav. pojištění

8. Daň z příjmú



!č: 28900308

označenl

b

stav k prvnímu dniúčetního

3

stav k poslednímu dni
účetního obdobÍ

4

15- závazky k účaslníkům sdruŽení 0 0

16. záVazky z pevných termínovaných operací 0 0

17. Jiné záýazky 0 0

18. Knátkodobé bankovní úvěry 0 0

19. Eskontní úvěry 0 0

20. Vydané kÍátkodobé dluhopisy 0 0

21. Vlastní dluhopisy
0 0

Dohadné účty pasivní
0 0

ostathí krátkodobé Íinanční V,ýpomoci 0 0

BIV Jiná pasiva celkem (součet B.lV.1. aŽ B'lV.3.) 0 0

B. tv. 1. Výdaje příštích období 0 0

2. Výnosy příštich období 0 0

3. Kursové Íozdíly pásivní 0 0

PASIVACELKEM (4. + B.) 103 598

I S""t*ano ana:

9,9,2013
nadačnifond

K Dědu 1705, 266 01 Beloun
lčo:2s9oo308

tel.: 00420 603 211 111
www expedice-world cz

Právní íorma Účetní jednotky

nadační fond
za účetnictví (iméno a



Rozvaha analýicky
oNE MoRE oAY Fon cxlt-oŘeru' nadáČ: 28900308 Rok: 2012 Dne: 09.09.2013

Strana 1

'llsk Wbraných Záznamů

číslo
úětu Názév účtu

Poěáteění
stav

Obratyza
obdobi MD

obÍaty za
období D

Obraty
rozdíl

Koncový
stav

Aktiva
211000 Pokladna
211100 Pokladna KES
21'l2OO Pokladna USD
211300 Pokladna dětsk'ý domov
21' Peníze

0,00
0,00
0,00

435 515,00
311 316,98
524 608,30

323 005,00
311 316,98
524 608,30

112 510,OO
0,00
0,00

112 510,00
0,00
0,00

221100
22',t200
22\.

261000
26x

2rů'

315000 ostatnípohledávky
315999 ostatni pohledávky _ přeplatky
3íx Pohlédávky

Vnitřní zúčtováni
opravná položka k zúčtovacím vzti

o,oo _,-_ 320 69!p0 9?q 997,00 o,qq.- 0'00
o,oo 

-'_í 
ss2 ozz'ze 14?9567,28 íí2 5í0'00 112 510'00

93 760,05 2047 234,OA 2012123,32 35 110,76 128 870,41
q 803-?9 '191!!!1? 547 310,54 34J4!Éq _ sj9:19'g-"- ro2 sesrn 29/.1978,10 2 559 453,86 382 s24,34 485 087,68

s,qq l9!{192,24... 1364137,74 --,.,- Sp9 -q'0!__- 
u uu 1 35l taŽ'7a 136/ 137,74 0'00 0'00

ío2 563,34 5 898 í93,22 5 403 í58,88 495 034'34 597 597'68

o,oo 204 583,00 204 583,00 0,00 0'00
qJqg 3-14!05'6-9-..- 314 30q!@ - !p9 , 9,00
o,oo sio s8a,6t 518 888,63 o'oo o'oo

o,oo - _ o,oo s.p_q qgq __ q,oo

o,oo - - 0p0 0,00 0,00 0'00

o,oo 518 888,63 518 888,63 0,00 0'00

ÚčtvVbankách_ČS
Úeú v oanxacn - Čs oo

Účty v bankách

Peníze na cestě
Převody mezi finaněními úěty

395000
39x

3xx

Aktiva celkém í02 563'34 6 417 081'85 5 922 047,51 495 034,34 597 597,68

Pasiva
321000 Dodavatelé
32x závazky

__ .ss
0,00

341000
34x

3xx -í'00 24 340,00 24341,00

'1.00 0,00
0,00

0,00

í'00

í'00

9o1ooo Vlastníjmění 9-q ooq'oo '.- qlo r49 spo 99 999'qgox VlastníimEní 5o ooopo o,oo 0'00 0'00 50 000'00

911oo0 Fondy-příspěvkyproděti '". 61 251'34 -- 612š1,?1 !9.9.?91'99 l.9!9!.9_E T94e
91x Fondy '" 6i 251,U 

*- 61"51,34 a56 284,68 495 033,34 556 284,68

932000 Nerozdělený zisk, neuhrazená ář -s o8z!'o'o_ o''0''g-..- g49 9'9-q :_9-991q
óá; Výsledek hosjodaření -8 óaŽJď 0'00 0,00 0'00 -e 687'00

í 02 564'34 6',t 251,34 556 284,68 495 033,34 597 597,68

.o_p9_ z4 qopo __, 24 34q,oo - _ 9S90,00 24 340,OO 24 340,00 0,00

Daň z příjmŮ -' _1,00 . ..' 0,00 

- 

1'9g
zÚčtovánid;ní, dotací a ostatní zúi _í,00 0'00 í'00

Pasiva celkem 102 563,34 85 591,34 580 625,68 495 034,34 597 597,68

Hospodářský zisk za období

Hospodářsl$ý zisk celkem

0,00

0,00

Tlsk vybraných záznamŮ: Datum >= 01'01.2012, Datum <= 31.12.2o12



VYKAZ ZISKU A ZTRATY
pro nev!ýdělečné organizace
v plném rozsahu
ke dni 31 .t2 .20t2
(v ce1ých t'isících Kč) :ř;;:::TI"::':.HÍ].DREN, nadační

t ond
]K Dědu 17 05

Činnost

hlaVní
1

hospodářská
2

spotřebované nákupy celkem ("ou*l11--^l:o:),

spotřeba materiálu

spotřeba energie

spotřeba ostatnÍch neskladovatelných dodávek

Prodené zboží

A. . služby celkem

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

10.

11.

opráW a UdÉování

cestovné

Náklady na reprezentaci

ostatní sluŽby

osobní náklady celkem

Mzdové náklady

zákonné sociální pojištění

ostatní sociálni pojištění

0

0

0

0

0

zákonné socjální náklady

(součet A. lV_ 14. aŽ A. Vl. 16')

16. ostatnidaně a poplétky

A. V. ostahí náklady celkem

17. smluvní pokutya úrokyzprodlení

2''' Kursové áráty

označenÍ

(součet A. |l_ 5. až A. ll. 8.)

(součet A. lll. 9. aŽ A' lll. 13.)

(součet A. V. 17. aŽ A. V. 24.)

2 224



lč:28900308

Činnost
NÁKLADY

b
hlavní

1

hospodářská
2

25.

odpisy. prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem
(součetA. Vl.25. až A. Vl_ 30.)

odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

ZŮstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotnéno majetku

27. Prodané cenné papíry a podíly

A. Vll. Poskytnuté přÍspěvky celkem (4. Vll.31. + A. Vll.32.)

31. : Poskýnuté příspěvky zúčtované me2i organizačními s|oŽkami

2 362
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Cinnost
VÝNosY

b
hospodářská

2

B. t. Tžby za vlastní V'ýkony a za zhoži celkem (součet B, l. 1. až B. l. 3.) 25 2B

1. Tžby 2a vlastni\^irobky

2. Tžbv z prodeie služeb

0

0

25

o 0

o

0

0

B. .

3. Íržby za wodané zboží

změny stavu Vnitroorganizačnich zásob celkem (součet B. ll. 4. až B. ll. 7.)

4. změna stavu zásob nedokončené \.ýroby

5. změna stavu zásob pololovarú

0

0

0

06. změna stavu zásob \^ýrobků

7. změna stavu zvířat 0

o

0

0

0

B. t.

8.

9.

10.

11.

B. IV.

Aktivace celkem

Aktivace materiálu a zboží

(součet B. lll. 8' aŽ B' lll. 11.)

Aktivace Vnitfu orqanizačních služeb

Aktivace dloUhodobého nehmotného majetku

Akťvace dIouhodobého hmotného majetku

0

0

ostatníýýnosy célkém (součet B' lV. 12' aŽ B. lV' 18.)

0

0

0

0

'12. smluvní pokuty a úroky z prodlení

ostatni pokuty a penále

Platby za odepsané pohledávky14.

15.

í6.

Úroky

KUrsoVé zisky

17. zÚčtovánifondů

TŽbv z prodeie maieLku' zÚčtováni rezerv a opravných položek celkemtJ' V' 
(součet B. V. 'l9. až B. V. 25.)

18. Jiné ostatnÍVýnosy

19. Tžby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

20. Tžby z prodeje cenných papin' a podÍlú

0-o
00
o-o

0

0

21. Tžby z prodeie materiálu

22. Výnosy z krátkodobého finančního majetku

23 ZÚčtování rezérv

0

. o,
I0-0
io-o
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]]sk Vybraných záznamů

čísto
účtu Název účtu Počáteční

stav
Obraty za

období MD
Obratyza
období D

Obraty
Íozdil

Koncový
stav

Náklady
501000 spotřebamateriá|u
50x spotřebovanénákupy

512000 cestovné
518000 ostatnísluŽby
51x sluŽby

545000 Kursové Žráty
546000 Dary
549000 Jiné ostatní náklady
54x ostatní náklady

0,00 6 009,00

0,00 2415,0q , .... Q,,o_q ,..., ?415190 2415'00
0,00 2 415,00 0,00 2 415,00 2 415,00

0,00 6 009,00 6 009,00
, . o,o0 72 452,00 .-.,__,q,00_, . -!2-49?Q0,-. 72 452,99

0'00 78 461'00 0'00 78 46í'00 78 46í'00

0,00 '18 209,60 0,00 18 209,60 18 209,60
0,00 2223 510,29 0,00 2 223 510,29 2223 510,29

,,!,q_q_-__,____991eq,9_1-.. ..., 0,q0 xe pqp4 3e 1s6,04
0'00 2 280 9í5'93 0'00 2 280 915'93 2 280 915'93

Náklady celkem 0,00 2 36í 79't,93 0,00 2 36í 79't'93 2 361 79í'93

Výnosy
604000 Ížw za pÍodané zboži
60x TŽby za vlastní v!ýkony a 7a zboží

644000 Úroky
64x ostatni v|ýnosy

682100 Dary od fyzických osob
682200 Dary od práVnických osob
682300 Dary DMS
68x Příjaté příspěvky

9,90 0,0! ?5 q4qBq 29 04q,00 ?9 04q,q0
0,00 25 040,00 25 040,00 25 040,00

0,00 0,00 210,93 210,93 210,93
0,00 0'00 210'93 2í0'93 2í0'93

0,00 556 284,68 2746374,64 2 190 090,00 2 190 090,00

0,00

94 800,00 94 800,00o,qg 0,00 _5.1 091.q0 5tl651.qq 51651p9
0'00 556 284'68 2 892 825'68 2 336 54í,00 2 336 541'00

0,00 0,00 94 800,00

výIosy celkem 0,00 556 284'68 2 918 076'6í 2 36í 79í'93 2361791'93

Hospodářský zisk za oMobí
Hospodářský zisk celkem

0,00

0,00

]]sk Vybraných Žáznamů: Datum >= 01 '01.2012, Dalum <= 31.'12.2012
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YI. Zpr áv a revizora nadačniho fondu

Dne 1.9'2013 jsme provedli kontrolu f,rnančního účetnictví NF OMDC.
Předmětemkontroly byly skutečnosti zachycené v účetrrí uzávěrce sestavené
ke ďni 3l .12.2012 za obdobi od 1.l '2012 do 31.12.2012

Při této kontrole nebylo zjištěno porušení zasad účetních předpisů.
PředloŽená účetní dokumentaceje prtkazná, účetrrí postupyjsou v souladu
se zákonem o účetnictví č. 563141 1991 Sb. a $ 25 ziíkona ě.227ll997 sb'
o nadačních fondech.
Prostředky nadačního fondu ajejich použitíjsou prukazně evidovány.
S prostředky nadačního fondu bylo nakládano v souladu se statutem fondu.

V Berouně dne l.9.2013

zaobdobí odl.1.2012 do 30.10.2012 MDC

za období od 37.10.2012 do 31 .12.2012

EvŽen Švásta - revizor NF o

=' - '-7 í^-
-/ť'z, L 7-= o

podpis

Zdeték Kozék - revizor NF oMDC
/'/ '" '2

^ 
i .&-

podpis



vu. Závér výroční zprány

Tato čtvrtá l^ýročni zprávapopisuje naš dďší posrrn v oblasti chmity.
V tomto roce se práce zarnéřily zejménanazahájeni stavby dětského domova
v Doldol.
DodrŽujeme naši ťrlosoÍii - pruhledně ukazovat lidem, Že naše práce má smysl
a vložené penize od darců jdou přímo na podporu dětem a nikam jinam.
Pravidelně lx za půl roku přímo z Keni ukazujeme prostřednictvím
stránek www'oMDC.cz jakje dětem pomáháno ajak děti vyttživaji pomoci.
Takže lidi, kteří pomráhají, přímo na videu a fotu vidí svoji pomoc a nemusí
mít obavy, kam vlastrrě jejich peníze přišly. Vidí děti, které díky jejich pomoci
začaly žit, učit se, obléci se, vícejídla apití' větší hygiena a i děti, které si
již dokažou hrát a smát se.

JŽ na počátku Nadační fond deklaroval, že nechce a nebude lynakládat
finanční prostředky na reŽii nadačního fondu, tedy inamzdy spolupracor'rríků.
Zvlášrni poděkovaní patří těm, kteří pracují pro NF OMDC bez naroku na mzdu
nebo odměnu.
Firmy - IQ s'r'o. Všenory - spravuje zdarma www.strárrkv OMDC' óoplňuje

nové reportaže, darce a pod. - moc děLujeme
Bright ťrnance Praha K učilišti 40l2O 10200 Praha 10 Štcrboholy
p. Poch a účetní paní Lucie Banks, která vede účetnictví až do roční
uzávěrky - opět moc děkujeme

Jednotlivci * Dagmar Perglové a Janě oďedníkové za administratilu NF,
prvotní účetnictví' vyhotovení výroční zprávy, evidence finančních
plateb na adoptované děti, evidenci finančních darujednotlivci a
donátoru,
Hance Šináglové - koordinátorka NF mezi adoptivními rodiči a NF
a koordinace informací s kancelaří OMDC v Nan1uki Keňa
Jarmile Hanzlíkové - učitelce ZŠ Chvaletická ul. Praha 9 zapoŤáduti
školnich akcí směřujícich k pomoci dětem v Keni

V Ařice spolupracujeme také s dobrovolnými pracovníky, kteří jsou uvedeni
v příloze jako africloý team.
Všichni pracovďi pro nadační fond bez naroku na odměnu. Děkujeme!!!

zasprávti radu Jří Pergl.V Berorrně dne 1.9.2013
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Seznam dárců' kteří pomohli finanční částkou stavět dětský domov

Leden2012

Crha Milan
řIromádková olga
Zikmundová Alexandra
Kupec Jindřich
Vlěková Zdeňka
Horecký Jiří
Tauschová Nikola
Šimková Tereza
Rýa s.r'o.Rokycany
Pergl Jiří asfalt

inor 201,2

Adolf Zika
}Iromrádková olga

1 100,-
100,-
100,-
210,-

2 000,-
I 000,-
200,-
100,-

50 000,-
139 637,-

5 000,-
100,-

Zikmundová Alexandra 100,_
Kupec Jinďich
Fučíková Jana
Horeclr1 Jiří
Tauschová Nikola
Šimková Tereza
Michal David z koncertu 100 000,-
Crha Milan

BÍezen2012

150,-

Pavlínová Veronika 1 000,_
Fkomadková olga l00'-
ZikmundováAlexandra l00,-
Horecky Jaa I 000,-
Tauschová Nikola 200,-
Šimková Tereza 100'_

Duben 2012

Crha Milan 200,-
Molnárová lvana 300'-
FIrorniídková olga 100'-
Orel Jednota Dmovice 3 000,-
ZikmundováAlexandra 100,-
JelinkováZuzzna 5000'_
Horecky Jiří 1 000,_
DvořákováLucie 200,-
Tauschová Nikola 20a'-

210,-
500,-

I 000,-
200,-
100,-



Crha Milan 200,-
ZikmundováAlexandra 100,_
Flromádková o1ga 100'-
Horecky Jiří 1 000,_
Tauschová Nikola 200,-
ZámekLoučeí 4 800,-
Šimková Tereza 100_-

Čewen2012

Šimková Tereza
Herichová-Fichnová P

Květen 20l2

Fkomádková olga
Zikmrmdová Alexandra
Tauschová Nikola
Horecky Jifi
Šimková Tereza
Švarc Filipr-kamaniď
ZS Braňany
ZS Praha Chvaletická

Červenec 2012

Fkomádková olga
Zikmundová Alexandra
Horeckv Jiň
Širnkoů T".""u
Crha Milan

Srpen 2012

Bechna Libuše
Hromádková olga
Zikmmdová Alexandra
Horecky Jiří
Simková Tereza

Zéši2012

100,-
300,-

100,-
100,-
200,-

1 000,-
100,-

ó 000'-
3 015,-
4 000,-

100,-
100,-

I 000,-
100,-

1 400,-

5 000,-
100,-
100,-

1 000,-
100,-

řIromádková olga l00,_
Zikmr'rrrdováAlexandra l00,_
Horecky Jiří 1 000,-
Simková Tereza l00,_
ámek Loučeň 3 884.-
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Říjen 2012

Hromádková olga l00'-
Zikmundová A]exandra l00,-
Sýblová Michaela 400.-
Horecky Jiři l 000,-
Šimková Tereza l00,-
Zychová Lenka 500'_
Daniela Karl 250 000,-
Horychová Jitka l 000.-
JanoŠíkováKateřina l00'_

Listopad 2012

Junková Monika 200'-
Macháčová Zuzana l 000,-
fuornádková olga l00._
Zikmundová Alexandra l00,-
Sýblová Michaela 400'-
Horecky Jiří l 000'-
Šimková Tereza l0o'-
Frybortová lvana 300,-

Prosinec 2012

Junková Monika 200,- Kunová Věra
Petrásek František 100'-
ing.Beránek Pavel 500'-
Vyletal Bohuslav 100,-

350,-
ing. Martinovshý Pavel 350,-
Hofman Miroslav 100,-
Frycová Alena 50,-
Savov František 5 000._
DarmovzalováLib. 100,-
VolavkováJaros1ava 150'-

akad.mal. Eva Kol.. 500,-
Fichtl Miroslav st. 50,-
Řezaninová Ivana 300,_
JUDr Jan Pořízek 50'-
HercíkováMiloslava 100'-
Fíromádková olga 100'-
ing.YozňákováZd. 100'-
DloúáArna 500,-
Plačková Stanislava 1 000,_
Foltýn Jiří 100,-
Holman Ladislav 100,-
Haková Marie 100'-
Demelová Zdenka 500,_
Čmelíková Vlasta 300,_
Pipalová olga 200'-
Fiala Petr l0 000,-
Chybová Jaroslava 50,_

Brymová Dagrnar 350'_
Lacinová Vlasta 350'-
FormanováLudmila 150,-
AlexováMiloslava 150'-
Kupčík Vladimír ing 350'_
Holasová Julie 500'-

200,-
Běličová Milena 400'-
ing.BednrířMiloslav 100'-
Kalista František
Kovářová Irena

Lang Milan
Duchková Eva
Vobořil Josef

Norková Zdenka
Miroslav L..

200,-
15n -

300,-
100"-
100,-

50-
350,-

Řimsová Eva 200,-
Řípa Vladimír ing. 500,_ Linder Jiří

ZachardaYáclav ing 150,-
KonvalinkaFrantišek 350'_

100,-
Zikmundová Alexandra 1 00,_

I]varová Eva 3s0,-
LedvinaJaroslav 200,-
Fridrichová Jitka 350'-
Krofta Ladislav 350,-
FournierováVladimíra 200,_

BalcarkováMilada 100,_

VondráčkováBeluše I20'-
Michálková Helena ing.350,-

500,-
Novotný Josefing 50,-
Holubová Radana 200,-
Cozlová Linda 2 000,-
Hlavsa Jiří ing 200,-
Špinková Alenka 200'-
Mojak Josef 500,-
Kurik Josef JUDr 350,-
NovotnáRůžena 300'-
Lívanec František ing' 200,_
Příkazs[ýVladimir 500,-



Slfblová Michaela 400,- Frajbiš Jan 10'_ omesteinová Marta 100'-
Formánková Věra JUDr 350,- Hladíková Jiřina 100,-Sabach Petr

Brožová Miluše

Kouba Lukáš
Horecky Jiří

ak.sochď Jiří Fuchs 100'-
Plasová Sylva 1 000'-
Černohorská Věra 2OO'-
Koktová Zdena 200,-

Zítko Daniel
Paulová Jitka
Moravcová Milada
Straka Pavel

Veleba Vladimír
Tukáček Jiří
Dusková Marie
Šimková Tereza
Krá|ová Květa
}kušková Zlata

Adler Alois ing.
Burger Vladimír

Skácelík Praha 6
Bergman Lukáš

70,- Šefl Libor
350,_ Čihák Hubert
400'- Kopecká Jana

350,-
200,-
350,-
200,-

Opletal Jaroslav 300,-
PeleskováJana 100,_

Urbrínek Milan 150'_
Sojka Ota

500,-
30,-

I 000,-
1 000,-

100,-
400,-
100,-
100,-

350,- KulíkováZdeňka 200'-

Novák onďej ing 1 000,- Malíková Eva

Irena Smejkalová 300,-
Skalka Radim 350,-
LavičkováRůžena 500,_
Pohl Martin
Šturma riii
Holík lvan
Roučka Pavel
Aska Jaroslav
Kohout .Iosef
Elis Pavel

Fars!ý Jaroslav ing. 500,-
Tenkl Ladislav ing. 300,-
Andrle Miroslav ing. 100,-
Drdocká Božena 200,-
SandováVojteska 200,-
Maňásek František 100,_

385,-
Svoboda Josefing. 500,-
Kubátová Šárka 100,-
Mazalová Alenka 100,-
ValdmanováJiřina 350,_
Bachr Jaroslav 500,-

100'_ Linhartová Irena
350'- Píš Stanislav

100,-
500,-

350,-
100,-

TichtákováJarmila 350,-
Provazník Jaroslav 200,-
Růžička Stanislav ing500,-
Melichar Václav 100'-
PelískováLibuše 200'-
Fore_it Julius 350,-
Veselková Anna Dr' 350,_
SilovskáIvana 350'_
Boris Miroslav 350,-
RubínováRadka 1000'_
Twdíková Libuše 500,-
Sklenríř Zdeněk ing 250,-
KrnanskáPavla 100'-
Matyas Karel 200,-
BonaventuraJosef 200,-
SebastianidesVlad. 200,-
Dvořáková Irena 350,-
KoppPavel 150,-
FlašarZbislav 500'-
Třísková Ludmila 300,-
Úlovec Miroslav 300,-
CervenýFrantišek 300,_
Horáková Dana 300'-
HanzlíčkováDrah. 350,_
Duchanová Jarm. 200'-
CBS Tax s.r.o. 3 250,-

1 000,-
1 500,-

50,-
100,-
200,-
200,-
500,-

300,-
100,-
100,-

Chyba Vladimír Ml]Dr 400,- Vimerová Jana
Hradová Věra
Mouka Petr

300,-
100,-

Padour oldřich 200'-
Smolíková Bohuslava 50,_

Skala Mastimil 100,-
Nedvědová Marie 100,-
TacíkováDanaing 100,_

Bezdeková Vlasta 150'-
Šalomová Alena 20O,-
Mazurová Ladislava 350,_
HostováJindřiška l00,_
Sergej 100,-
MUDR Ladislava Ha 1000,-
Beneš Jaroslav 100,-
Bednář' Konečná 2222.-
LucakováArrna 200,-
MUDr Michaela Dol.. 500,-
ing.Pichl Karel 50,-
Praktik P4 s.r.o. 350,-
StranskyVáclav 100,_

Ružičková Milena 350,-
Vitek Bohumír ing 200,-
Reininger Jaroslav ing 200,-
Alka Ladislav 50,-
HendrichováAnna 200'-
Trúlďová Magdalena 5 000,_
Moschner Radko 350,-
Libanská Anna 400,-
KopeclqÝ Jaroslav MtlDr 500'-

Dvořríková Monika 200,-
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http://www. omdc. c/nadacni _ fonďadopce-na_dalkrr/adopce-j i z-adopt. . -

ADOPCE - jž adoptované děti

Pi{vě s€ Dachá'te: Ú\od > Na!4!ri fo!! ) AD!EC]j NÁDÁ!](U > ADoPCE - jř ldoPtoi9né .lěti

OIVDC 00J - Benson Muluma

M&tka Jeinla je locttař]ia a výpomocDá sil. v dělském donově' Dosnivá rněsjční Plat 3000 Ksh' Te'to výdělekje'a }Íájlic; chuÍloby a žvoÍního
::ldT' '*bť:"ry!",r"-T_k]"dy 

domá.nostl Z nedosiatku střaw se Ben -"r'"ai p- l'et 
" 
a.Íl.'". 

"*,'r 
*'.'.rvE Ju áoopŤ'ln' rodra€ Zs N'borl BerounB

'i!.!

oMDc 00{ - Edc Ndeřitu

Erjc á.je společně se svoíi matkou, oteo s€ na yúchově n'epodíí otec žije s praajé v Liki' ď€ 1uto ťodnu odnítá rdpo.ovat' E.ic. matks, matčinakalnénídlia a je.jí 4 dětibvdli společně 1ma]étÍ domku. r*-aar..;" o""o'ie ffi-;;-'' 
* _* "

Má ja ádoptiini rodičc - slečna Nikola Hru*ová s rodnbu

oMDC 005 _ \'eÚúica waniiřu

\Ámnica wejirU Je sirolet' Tálo 'la{é.no.r |e jj.' dáv4ou 
'le,,jlosll' 

Vsllá \troílcL! opJstla s drl'osld qeJ.ou prÓlií4n} ádné Dfoma(e, ,ds ieMábl PotTd 
'je 

ne\i* ple'íe kde s sninenidolo7enojménos prilmm, biolog'"k. l""' L] V;i;"l.* ;. ú-"* 
';".r'*' s.;","ň*nábJe émi(t.-

Má již sdoPtiiŤí.od;če _ Pmi Ž etá' Čiýílová Šárká. Žižková Petn

oMDc {}06 - Teílsia Rllhab w{irimu

Matka Teresj€ ajejj 
'odina 

byl 
']Áná')a 

Ž oblasti N]eÍi' Matk'.]e \elmiíemoc!á ( Hlv ), ob'n za|išt'uJe otec. ale dostsvá Po$z€ pří'9'tosfué,náfázové p']íce naxiÍ'jáně l x a měsj.' Teresie žije 5e *')mi;urcZnc' a rcdrcl \" "t'.-"' "tyil. Ě'"m 
"pl 

* p.ai*''"u" i''" 
'ri"i_' 

_''

MájiŽ adoptiwi .odiěe " pani simo&a Mková. K.t''žbe6tí sohu*ib. ru.to'a t...iě '

I

s

oMDC 0()7 - chaťlos wanri

29' l 20 l l charlesovi je lol€t' měň l22.m, chodi do 1 'třídy LIKI] PRIMARY scuoo]-. kdč ie klasúikols{ l8o z 2oo spoluáku, nyni jsmč teDrv€4;s1ilijak10viaslněvš€chnobylo.cladesn€cl*Ianaullcinatka.kdyžmubylopá.J;i'""!úi""-""*rr."-'".;há;;ffi;i".");'i'_
bohú'l edavno /emreIa€ n}ni'je ch3Íles s |ejt ýqtou' lá m! ješte da]Ši] \lssulldell' \l6blI 'lpolojot\ u". *,ir"'-e r""*. pi"á' 

" 
i.r"ditr€'1lQáné''ěď*losm'pouZ.spo\ol.'lm píaDlchalleŤnÍo&l(lná\stcW;*"'p.".'"'i",1.l""'.t".;.*p,ur *a";" '"r.,";1 

^smn' ádopt'hi rnarlr
Má jjŽ adopl'\.'!i rcdňe _ páni Ale'a sedláčko!á
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J1 1Malka fu"pa |e poíifulkg Naákladé te'o "hjlfčnosU * ÍeŠné ne\l. kdoJ€ biolo8;cxym olcem fusp\ VaÍIajeinfilotáÍa\ircmH]VAlDs U'l holčičk\ blls nátaá rylÓu.ena. |e Zdravá' Rodina 2,|e v byre o dvou mnnosrech řr"'i'n,:ooot,t"Řopu n*á'" rr.r'''a*r,"'*" p.".si_Má jiŽ adoptild .odiče _ pani }ýÍartina Dvořáková

OMDC 0t{} - Francis lltuso

MďkÁ._Fnrcisé se jme je Jaci.ta,je svobď!á matk!, je jí 45 let újé bohuŽel &ksžna vir€m HIvAlDs' Manž€l Jacinfu opuýil k',ůliji!é Ženě.fl.podílí s !a Yýávě této rodinÍ FÍ&lcis treltůž mvštěvovat školni zaňzalí z dúvď" rredo"t"tk] í;-cí' .rea;'* *a'* p." t t ..ai""l" ňa"i4lenir'}'€ vaieni bmmboro!e ks5e. klerou ptď!\á a piiplavuJc mllka Jaclnra l"""i' i. H]';;;""''
'vla Jý adopl]vni rodlče _ mánželé A]eŠ ! H'nka KohouLÓ\ l

Éc!

OMDC 011 - Eliz-abetb tvlumbi

Mstka EiŽab€th sť imenul€ J.ointa. ie srobodíá natks. ji 45 let aje bohuŽel íakažng virem HIvAlDs' Elizabeth je vělice intelis€ntli divka. v€škole]ť shodnNná ýe veaomosrerlh na 5 miíé4.|5déli Ll;be(h qpomáha
Má jž édop1jvní rodiče _ PÚi soňá Kďmídová a pan Milal: Ji.á$k

OMDC 012 - Lucv Waniiru

Lucyj€ s€strou dvoičat Pauline a Felice. Děvč€tá áji sPol€čně' ot€o j€ alkoholik a nepodilí se Iá kvalifoi výchově a lzdéláni sÚch dc€r oiec sic€
J:T']]j]:.r-"::í:^r"._*}ďi_ále 

v,d! v caýJeho 3]roholickj;h .jpádl] jsu;l'*i"l"..". .ao',l'ar.t t piibuá}mlv',J7 3oop!\,!l rcdlc€ _ pan' Lucie MÚie Jallýo\. s dLeíou Lucii. Doláko!í \trc'lika. FsláPo\á D3nn

OMDC 013 - Notari Moirate

olec Nobne taqickv zďI'el B\lzástielm ve soÍu opo2€mel' Ma|kaJeji' telniislara a nemohoLlcl' Nolane byla ztNlnťna ceíou Že š(oR. tdejeJiÝzd']en.'ýzeŠkolvdomůjeikfi'kdenolád'áci"'r*""uz"*."r,áa,pia''.t","i""''v''r.uyra.p"d;;;";;b;i;;;;;;i;;'""'
taaická lehoda E stďa Íol-u 2008'''
Má již adoptiuri rodiče _ paní Lenk svobodová

!i99

OMDC 0l{ - Lerho Cathieia Waniiru

I *hoJ' de!inlelá ďvka. chodl do (iťŤilndv Je hlldsia dvou sesleí JČJi.h ]lnlinks ie bohu2€lopusrlld a odesls nezlimo k x sesl^ bvlváchnínen} aod\ezen\ tJeJrchbabl.e''laaI€nťmup'a.,.p*oo...ui".',i"r'.'r'"siJ''rr j''r"];;,'ilř#;'H;";:i. i.'.*t
l{::ri ]e :epm' 

ig.Ir.': á n: pomoli iinýc h lidi' t echo ; reJi *s m mus rb-al r ulici"i. *j ř 
''J "i ' 

a'' ''r*.' 
-' -- '*''".'

]vl. l'7.oopxv3l rodlČe _ Kálka sÚioro\a' K.L}a l( Čeo!s /uÁa Jellnko!á, RenaL. Tilo\;

oMDc 015 _ Angeh wařieiá

Mltka pooháá z lloÍké, keňské fúmářské oblaýi. s ma]želem ála 5 let, poté InuŽ onemŇněl na viÍ HIVAIDS' Rodila začnla ýnídat- Na ás]E{íkvHIvAlDs muž zenlřel. Matka A'lsely ie iedinou osobou v této rď;le, iáo je ýda*"c u,i.l''',. ál'62 
"*"z"';;;;"*ňV. ňil; ě;::"*'dozvěd_él' /. Algelá br l! dn! |ÍJV lozibtnl. a|e n\ni n-e r."' p^ .tuza'i. 

".1. "d;'; ' 1 
- -

L€dcn 20ll _'Iesq xL'/Áli. 
^je 

opBvd! ne8aliiní :) pu',ia" _ {rý. r"so**ň, *'iri'n' ,.w
lu. Íz 9oopnwl lodlée _ p3n' \'trcn'kc H{ho1i s mm2elem

OMDC 016 - Sarrfina KMri

*'* ^Y:Tlť1T'ilx i: 
t!ěrinove lámě-a zemřela v ee 2006 . Kromě ssraÍiny po sobě zan@hala j€ště dalši 3 děti. KÁždé z těchto děti má

:.:::::'::,::ť:: ]*l:::-.,:,1lŤ_i:Š:'í1"J]:M"*" '.r"r" pl p.'JňÁi'y' r"Ji" 
'-giike "aa."'j 

ty]jslrol.lkov]á'i pmÍodiče.
*::'*"']]ff9! i-]*n"y a;ri u-iťl i" N-yuu. rir,*s"' r"" 

'.di'i. "u.;*-j"?,ilfi il; ;Ť"i: ;""lÁíja adoptivni lodiče - pan Ja.oslav T&cz'' vii1oÍ.Dta ! Bianca BuÍkčÍtovi

oMDc 0l7 _ IŠaack M$angi

l.:Y:*j"T::",:::.::;:^o*u:_3l..'!:::::ť".ooýáví porzepřil€átostlé'!áBavépníc€ Mxlmá]ně l xzá měsic' lMckŽije * s\,ými

*ťT.:]*f::l;:,*-mnmlobydli 
Najťdleposter;"i'il"*"t'."tt""aursii'.il;""|ň;;;á''il].:]6;"í];ř"ř'#;""

pďlsz nebo i n. uhci''.
Má jiŽ .doptiwí rodičé - rodins Ševčikova
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o]\tDC 018 - J:rohú GlLrrnor

otec Japhe.a umiá ! řij'u rolo 200'1- Nyni natka JaP}eta - lv'Íarthajejedi'ou osobou. L1erá v rodině pracuje' Živí rak 3 děti' sdili společně Post€lÉ d!ěÍna dětmi,jedno ď1ě spí na pohovce. Žijí v msléB ohíaze!ón mistě společ'ě s daišni l;dmi v 6mb blol1l' Jéji.h stromé obydli s sk],íd.á
pouze zjedné míshosti' kerá slouá áÍoveňjako kuoh}ně, obýáci pokoj a loáic.'''
Má jž ádop.iÝni rodiěe - paní ř{ana T.{.bová

!!!9

OMDC 019 - Nais Lownra

NáčelniL obksti, ve které Nais áje * oŽEnjl s€ ssÍ'ou Nais' Tuto seýJu Najs lavšěrcvala v jejjin do'ně, kd€ ý stalá t a8ická odálost' Byla
3ásilněnn 

a 
'ásledně 

u ni byla prokázin! 8mvidi.a' Připad Šetřila policie' ale linik nebyl nikáýusvědeen'''
Má již doptivli .odióe _ paní Beát io Trojanová

irlc!

OMDC 020 - ÁlÍrcd Kamlu

Alf.ed KáÍnau áj€ se svo.ii tetou' Jeho matka zemřela na nákaa! virem HlvAlDs v pw.im.oc€ ávota Alfrcda' U Altieds byla naštěstitato nákáz3
wloučfla' ' Jeho otecje taktéž mťtýý' pňčiny úmrti nejsou zazramenány' Alfted a jeho sourozenci jso. fuda sirotoi' souřoáci á.jí v intemábi
škole. tátž s€ spoléčně vídsji pouze o pÍízdÍ)inácl]-''
Má již adopliv'i rodiče _ pslli Relsla Koutn4 č€nená \ěÍonika

oMDc 021 - saloÍnc waml'ui

Matk sllomě a je.jí rodina byl wltnáná z oblstiNyeri. Matkaje remocná' obáfi zajiŠt'uj€ otec, nle dosrívá pouzp příleáto!Ťné, náreýé práce
:n Ť]naIn: ,! 

x 1 1ěs':. 
$]ome 

'ije 
Ň sv'ýmisourozen€i a rodiči ve skJomém obydi' N; jedné posteli spi c'i..ri.", .*u 

" 
ajsr : *"."á'"i. 

""

I
I
I
I
T

- .:drul|é posteli spí oloc- oýaini bÉtřj spÍ !s poď.ze íebo;na ul;c;'''
i' MájD;dopti\Ílj rcdiče - pa!í Radl(a iJadk;

T

!
I

I

I

I

I

I

I

I

OMDC 022 -Pauline \lania

Paulilrcle]lááz dvojč1t' jqii sestťa j€ Folio€' Ještě Dá s€střu Lucy 
' děvčáta áji s?o]cčně otecj€ a]kolo]ik a nepodíí s€ nakvaljlti Úchově atzdélání svÝch dc€r ot€c sic€ vlastni lei'nj dobře zářhene ou.oat' ur" uzay n a'"leho ďkoholiJkých uýpadů j*i ae"ar" ^*"y .aJ;r' tyar* tpřfr'ualým' Z tohoto ďjlodu je sepsfua ádost o sponx,.shý dar ná přís1řeii a lzděiáni'

Má ja adoptiwí .odiče - a to hned 7 Anděl MiÍka Hejdušková, Kadřha He.idt'škovó. Kateřila a \'ladieí. Zglmašoú' RolMla smetíěková. \ěraKutilová a s'lvia stréčková

OMDC 023 - Soinn Lekinai

:]::: 
o)^,:]*|"J::]:T::1Ťl1l] Doldoi:l.€{ školg dom"' By]a pý 

'}emocná- 
Je kožjstejí al€nezaslihli ali v létě' nlllselijsme ý zá !i rydalaonll] J€nze o'i! Ď}dll )Ukln od ško\ v puýinóch mě. samturu, kaÍn nevedou sihic€ ajé odpo]edne' co s ím? vzli.'snre míshliho' kie.ý vějěl

kde soina bydli a lyrázili J@pem z! ni' s tím, ž kam doEi auto' odtamtxd pěšky. ceďbyia nepředstavit€lná' ýýmolv .Ž 1.5m hluboké a 500
netrové prcPasti na j€dné straně' Dojeli tsk 4ó krn a dál už .o opravd' 

'eío' cdta byla á;ná ;ablik ze b} j"a* 
",* " ""i" 'p"ň' 

a" p."p"',iMíýní s9 tédy ifdal spolu sjeji spoluáčkou z kopce dolů do rovin ssn)buru'''''
Má jiŽ adoptinj lodiče - pali Lenka Trochlová

LA9

OMDC 02{ - Nam aLri Eminr.

U vše.h těchto holóióek fuám j jfiéna. Zisl'?t.ok narcZní Ll N.,Íagjů je nemoáé' Magjové nechodi k doktoÍovi' To aam€ná' Že atri porod ý
neodehrává z pňtomos.i doktorá' Tudiž dafumneaaji. Lze u lich uióit pouze pňbliňý věk' NaávotopisjŇm se Bději holčič€k nep'lď.MájE adoptivnj íod;če - BaJtora a MaGj Filipovi

OMDC 025 - Nain,rri Lnnrno

U všelh lěchto holčiček mám jen jména. Zísbt rok narozeni u Magjů j€ nemohé' Masajové nechodí k dokoÍovi' To zlamená. že ani porod seÍeode}ává zá přitomosti dol1oÍa. TuďŽ datun naajl. t-ze u nich uilit polre přibliáý !ěk' Ns ávotopisj""' 
"" '.aeji 

l.rtit t ".jJi 1.rit z t"utrpení bylo pÍo ně !€]mi ěerstvé. \šochíy zni.} by]j provďíly zá boha.é Mas.,;' B.hú a'-"ná' ž. -á;i." t'- "j. t-.ta' rár'a'i|i--__svcru z provhde Doldol
MáJŮadoPnn; rďtóe _ KLám a l ádlsh! Humloý;

r!!

OMDC 026 - JoscDhinc Lckcrim i

U vš'cÍ 1ěcnto bolč;ček mátn ja jDéDa' Získat rok 
'alÓzeni 

u Msg'iú j€ Demoáé. Mass.jové nechodí k dokorovi' To a'ínleíá, ž€ Bni poÍď Éneďehníýá zá přitomnosti dokoÍa' TudiŽ datln neaaji' Lu u nich t]rčit pouze pňbliáý věk' Na ávotopisjs€* * *ae;i r'.reiít n"pi"i' jaitoz toutrP€nibylo prcrě velni če.stvé. v'schny zúich byli prcvďany za bohate_uasa.je. Boháiý záÍnená' ž ;á vic" kÍa'."b" koz atd' P;háái *
seveI! Ž provil'cie Doldol nebo lÁikipia noÍd \č€chny ut€ i z t€to oblasti ýněre'n Ía Nán]ukj !€bo lsiolo pies Ízetní lÝ'ů a ostatní divok';ěřeAf ]q, bez vďy a jiďa' 

' ' '
IvLájŽ adoPtiiní rďiče _ paní soia Pitlerlová' Jennifer HejtmánkováI
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OMDC 027 - Risirno Leprkt

Tato holčička měla ýDutný oýtd' Byla,a1é Plovdána otcem za ká!y. PÍovdalijí za 68 letého mnŽe, kteÍýjiclr už nlěl několik. MLlŽjí mlátil, kdyŽ
n]u n€byla po w]l;' S€kalji načetol' ruku nebo by1 fuPýtliPřednrěty do ílavy' spolu s aktivistkou Josephilejsmejí odve'i od policie Ý ]siolo do
dě1ského domola v Meru' MuŽ byl Poté alčo! policii'
MájiŽ adoptivnírcdiče- tl2nk! a PávelNeiepsovia Bobeš Nolák

OMDC 028 - Jacklinc Lcldondo

oIec p.odal Jekliíe do 'k'želst zá j kÉ' a musela opus1it školu' Jackl;ne je kolenr 9 leljI V stč&s'é doběje umíslěna ! kalolické škole vc
měýě Menl' L1eÍó árcveň sloužjako ubytou3 pro děti bcz rodičtl _ dětský domov--
Má jiŽ adoptiwi rodjče - pan Petr svoboda

OMDC {129 - Dtlali Lc\rrrrni

\'ěk 7-8 l€t' U všcch těc|to holčiček lnám j€n jmfua. Získat rok naroení u Masajů jc emoáé MásáJové echodí k doL1oÍoý'. 'lb asn€ á. Že ánj
pďod s leodellníýá zB pňtonnosti dol'1om' TUdE datlm neaáji' Lre u nich UÍčit pouze pňbližrý věk' Na žvotopisis€'r se raděii lrolčiček neplal,
jelikoŽ.o utrpenl bylo prc nó vel'li čérstvé'
Má jž adoptilli iodiče ' pani lvata sebková

OMDC 030 - Jcff M$tÚtei

Na.obíí: 2005' I\4i čtví břatn v rom.í 2009 ' t992' Je to stráš']ě milej kluk. Málna ng flě sam. lestači. proto n€.hodi do školr., ' kvůli inaícim'
,Ž'i' 'c +umo'e chátr.;z" die\; o 2 mismo9l.ch t pÍoná]ffU
MáJžadopliv'i Íodiěe - Els Kubáto!á. Pall'ná Zaplelalová, Beáta Ho!3ncová. Jsía \é]esiková. Marie Doubreucká, Ds'a Kučerová

oMDC 0J1 - lilishib'l waúbui Ktdru

KdyŽ jsem přijol nsÝš1ivit Elishibu' bvlB tou dobou ve školc€' vzdálené llsi 3km od donoýa' kam chodí delně pěšl9, ve svých ] l€tech Malkl] byla
do']a' Pňedali jýIe ji jidlo prc Elill'bu. kle.é bude nrjt m;!imál'ě do konceúnor! Malka je hiv po'tiwi Elislr;ba jé !čl'ni ro'onilá jlolčička' je' je
taková lyplaše']á. ďe to bylo asi zpilsobolo moji ná!štěvou.jelikoŽ nikdy úrviděla bilého' BliŽší intbmac€ dodán v srylr 20]0''
Máiřadoptihí 

'odič! 
_ pan Petť Mendl

OMDC 032 - Be trice Gathoni Waogui

Beg.íce j€ úpinÝ siřol€k' Jcjí Mmi'k' 7'mřeb na AtDs Ý r@ 2009' Slíle j€ z toho velmi snlutná' otť. nšnt' Zije s babi.lou. krelá.F alť \.lml
nc6€!á' Je relmi pmcov;tá a !e škole lvÍdé PBcuje na sÚch Yědoňost€ch'
Mgjúsdopli\nI ÍoJl(e - Panl MLdl' Íla 3 Houdots

oMDc 033 _ PÍisci|ln LoúÓni

\čk 5-6let. U !Š€c! !ě!hto ho]čiček mámjenjména' Ziskat lok na.oz€níu M3sajů je nemoáé' Masajové se!!ďi k dokorcvi To znamená' Že ani
porod 5e neodehráÝá a přitomnosti doktoÍr TudE datum neaaji' Lze u lich urč;t pou7j přiblihý věk Na Životopis js€m se raději holčičck n.pťal'
jo]i].oŽ to utÍp.ní 6ylo pro ně velÍli óoÍývé'
M|í j;Ž.dÓplivlí rodiče _ pál Vítězdav Čemlák

oMDC 03{ _ Nantarin LctotÉut

\čk 10'l 1 1e|' U vš@h těchto holčiĎek lná jen j'néna. Ziskat Íok n3rozeni u M!$jú je l]€lnohé' Masajové nechodí k dokto.ovi' To aranená ž€
ei poftd sé neodehÉvá zB přitonÚoíi doklora' Tudiž datun neaaji' Le u njoh určil poLlze přibliáý věk. Na ávoropis js€Ír se raději holčiček
ncplal.Jehto/ lo ulÍFeni b}lo Po né \elrl iaBl\e'
Má již adoptjwi rodič€ - paní Pavlín. R.sochoYá

oMDc 0J5 _ Niisrrlku Lehtíut

věk 6-7let. U vš€ch lěchto holčiček mámjenjmén.' 7'iskst rok narozarÍ u Magjli je něÍnoáé' Masjové nechodi k dokro.ovi. To znamoná. ž Úi
Porod se eodeh.ává z pňtomDosti doktora' ftdiŽ dafum nealaji' Lre u íich uřčilPouze pňbližlý věk' Ná ŽjvotopisjseD s€.aději holčič€knŤtal.
jelikoŽ to ltrpení bylo pÍo ě velui č*tÝé' lúíjjŽadoptiýní Íodiče - manŽllé \ěrolika a stan;sIav Benesoťl
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oMDc í}3ó - Roseman ltom

\č} 9-10let. U všech 1ěclrto holčiček mám j€! jméná' Získat rok 
'aroreli 

u Masajú j€ nemoáó' }úasjové Ícchodí k dok1oÍolj' To zrqmená- Ž. i
PoKÉ ý íeodelrrá!áa pň1oíDoíi dokora' Tndiž dafum nebáji' Lze u ich lrčilPouze přibljŽ'ý věk' Na žloloPis jseD s€ mději holčiček neplal.
jelikoŽ to LltrP€Íi bylo pÍo ně velmi ěeÍsivé.
Má jiŽ adoPtiÝ!í rodičé _ pani Petra Dolánská

. OIUDC {137 - Br;dsite Waniouo

. 
Žvntnds - RodlÚea.id8'te pňŠll do slun)u v likii pobliŽ Íněsta Nanwb v Íednu rcl! 2oo9' ot.c v současné době s rodi ou ltebvdlí á n;jak.jí

1nepodPoru]e' 
Utek] neznamo káÍn Bridgitc žije pouze s mládoD 17lelou matkou, klerá nená prácia chodi žebÉt Da ulici' Prarodič€ Bri;8i1; se

odmlla]l Ó il {llTl' B) dll vJedné JUn]ote chállČl be/ \od} o |edné potleli
. M.Ji2 cdop q' -odrce - pani Jan. Berao\n

o^u)C 0J8 - N{mun\ ( LciuitjnÍalnt

Věk 8-9let' U Ýš.ci liEhto holěiček mám jcn jnéiá ' Ziskat rok na.oz€íi u Mssajů je n€moŽlé' Másaiové n€chďi k doktorovi' To známc!á. Že ani
rxl'd se neod€hrává za Pňto'nnosl; doktoB. Tuďž datun neznaji' Lze u lich určir poua přibližní věk. Na ávolopisjsem se rsděj; holčjčei D€Ftal'
jo]j]ioŽ tÓ utp€Íi bylo pro ně volmi čeíslvé.
Iú4 jiŽ adoptiqi .odiče ' pani Feithová

oMDc |lJ9 - N irírkan Lonpolilr

věk 9-tol€t' U ÝŠ€ch těch.o holčičck Řánjenjméns' Ziskat Íok narozmiu Masajů je néÍnoáó' I!'Íag]oté n€chodi k doktorovi. To mam€ná. Ž áni
po.od se neodehiívá zá přito'xtosti doklom- TudíŽdalu'n úeztaji. Lze u n;chulčitpouze př;bliŽný vět ' No zluoropr1'"'n 

'u 'uději 
ho]čiček leptal,

jelikož to ulÍpe'i bylo pro llě velni čerstvé.
MájiŽ 

'dopťWirodič€ Pán PavelKřiŽa Mařt! Šidlová

o]tíDc 0{0 _ iuccři Lekul.tut

lčt 9-l0let' U!šech těchto lrolčiček mán jen jmáa' Ziskat rok naÍozeni t Masájůie n€moáé' M!$jové neclrodi k dokto{ovi' ]b znamená' že arri
Po'od se néodehrává a pňronmosÍ doktoÍ1' Tuda datunr naaji. Lze U Djclr uÍě;t pouze přibliá ý !ěk ' Na ávotoPis isen se Íaděj' holěióek neptal'
ieIikÓ7 lo uIrrrnI b\ lo nIo Ilé \elmi aetí\e'

É'q Malrzadoprnnrrodrte _ prnr nanrelg L!Ťlora
.,;rlir i,

tiía!čnich proslředlo:, áje ! rodině se stslrou Elizlbeth.
Má jiŽ adopt;\' i 

'odiče 
_ pan ! F'ri Jedi'ěkovi

OMDC 1)-12 - Janc Wtniiera

Životopis: Jxíe áje poure s babičko{ a dédečkcm z natčiny strany a s bratťJncom' otec Jane s€ s rodilou neýýká a !'ak jí nepodPoruje' Rodiče
otce !ůbec treaajiJane. Matka opustila JďIe pi€d 3 Íoky a levi 9 o ni v součá$lé době vůb€o nic. Janc atím nechodi ,lo'škol;,. j€lik; prarodiče
nenajipeliŽe !a školné a ostlt'íškoInj potřeby pro Jue' Jsne 'je vel'ce chytrá' ve]mi veselá. Živá a usměvavá holÓičká situace;e !l€ d;D ď€ di€
měni. jelikoŽ-pfarodiče Ja!€ json vel i stáři a lna'ii pÍoblém setnral jakoukoliv pn'ci a nenohou nŽivit Jané' Na dlo|ku Přc'd sluntovÝm domkefu se
acllá' koz€l a 2 kozy _ toď jediná .jej;ch obá!a.

Má jiŽ adoPtilDí rcd;če _ pan Jiří Mika

ř{' Íod;.y- Jedinou obžvou prc futo.ďinu je PÍodej zeleninr á vaioni biamborové kaše' ktcrou prodává a pnprlvq..ntt" ru";nlu' luu"u
!'ná5eurcandlaj9hobiologickýote€jejinÝneŽotecj€hosot'Íoenců'EýancenenavštěvujeZs\Liht.netor;"ititoá;.n"ao,tut"l'

oMDc l){3 - Denis KnťiuH

N...oze': Piesé datun] Dratk! nevi, nebvla ' dokoE s porodem _ 2005

Balva oči: Tm. h!ěná
Barvá v]asů: Tm' híědá
Zdravi] Špat'é
Žp: zotm oa me* Nanlrrlii v ap!d!é čás1i bez @51a c'lilizace
M{ja adoptimi rodiče ' Pehá Hánzlíkolú a ToĎáš Vávra
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ffi
ffi

oNíDc 0t.Í - camline waiťiuťlu

Karc]ina nikdy .epoaala s}ého biologiclélto o1ce. oteo neŽlá ý' Hoičička byd]í sPoleč!ě se svoji malkou a babič]iou Y priÍilivnich podmí'kách'
Maji poÚ 1 pos1el' na *leré spí vš.ch'Y 3. !s dá]ší losl.li spí Karcliíč;n bralr' Kďoli'sje velico inteli8entní dív'rs, !é třídě je proDiÚtkou a
sÚmi aŘlostmi .ep.ere[tuj€ školu na n1atý'oh so{těá' Kjéjim ?álibátn pa!í skÁutilg
Má již adoptiwi rodióe - pani Jitka Švábová

oMDc 0{5 - c'trtrudc Náful:r WanÍli:l

Nlmzení: 21' t0' 200l
Žije: SlÚn v Likii s babiěkou
Školáj vLikii_ p.ima.y
Matka _ 

'je- 
ne s (úinou, opustilají

Otec - tje, ne s rodinou, lepodpotuie ji
Má ji' 3doptt!Ťl rcdlČc _ silvie oi mlot. PeiÍota
ln8' vác1a! Šránok. manŽ€Ié Mén'adovi

OMDC {,{6 - Joan Wansrri Mukimi

DNES JSEM sI STAL oÉ TÁToU ) Roáodljsefi se sdoptov.lJoan' klerá tojalio všechny našeděliv oMDc opBrdu neměIa lehké' Máma
byla aúsilněná a oťěno1'ěla- Dílě se zřella a žje dďeto od NarFki' Joď ájč poue s babiči{ou. kteéje 7olel anjk;fio nemá.' JŽ 14Á J Má mě''
Joaí.. Už s můžeš ''''jen smátjsom tu j€n Pro tčbe.. tvůj táta ])))
Májžadopti!Ťi rodiče ' Jiři Pergl

oMDC 0{7 _ JaÍnos M$'angi Maintt

Malk. Js'Ié$ je HIV poátivní a otEc n 7Énřel' Matká diky i€moc;lemůŽejř l],konával kvlihi pÉcj a Janles velnli strá&i' Přeíal chodit do
školy, jelikož fialka n€llú ía aPlácelri ŠkolDého. Vice info zjistim v sÍpnu 2010 pfi dalši ceslě do Kenl'
Má jž adoPtiwí rďiče _ p&ni Eva rtljÍtiková a \"éronika Marečková

č*
r:* I * 6 ONTDC 0.18 - Dcnis Mwnnei

{Ů
!

j 
ry"i...iL" " 1i",;"" ..aÍkou. llela ma A1Ds' Kv:]iÍéto nemoci nikde n€.losléné prácia proto měs'čni př!]em této rodi'yje pouhých s€ura

rpnpaonou \)pomoc pn pmnipBdta hdem.

* 
Mája sdoptimí rodiče _ Palrí Esteí stibo.ová. Potěšilová Lucie' Bilčíková Kryýým!. Jalečková lv&g

oMDC 0'l9'Y\'onne waígali wan iiku

rfuon s nďodila nem&né matoe. ot c neaúmý. NYli 
'je 

s praÍodiči v lnalé půjč€né kůlně. Někdy přespává u souýdů a chodí si hledát jidlo na
ulici.
Má jiŽ cdoptjvní rcdič€ ' pa!í Jsrmjla čeninlrová

!r$

oMDc ll50 - John MU řtithi l.ljlm'' l

Životopi''

|9|r viÍn.:é áje s matkou. která čerývě pÍodila ajo ItIv pozitivní' otec s Joluiem !ežje. Zbýek dodám v sanu 20l0 při dalí cestě'
I!4ájE ádoprivŤi rďíěe - pan a pani Dana a Roman Mararykovi

!rqq

OMDC 051 - Crnthia Cachcri Nrasah

Rodiče ji Úiekli k\dli l adu pfud 2 lery' Nyii Žije pouzE s néĎocnou bab;čkou b€z p€itěz a bez všeho'
Má jD .doplivní .odiě. _ pan Jří T'rYna

ONIDC 052 - Finna Wansui Muibnni

Matk ji po.odila v době. kdy slíle ještě chcdilg do školy - velmi nl.dá' Matka odešls ajiŽji nalavštěvuje. ŽÍe s pÍařodiči ve velmi chudém
př'b\'tku }e slum!.
Má jř adop1iu] rcdiče _ PÚi R!d!a

$.6.2413 17:23
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o]llDc 05J - Flořcttc€ w'mhni

Narozerá]28.I0' 1998

BaÍÝ-a ďí: Tm. lÚlědá
Ba.!a Ýlas,j:Čemá
Zdfa!íj DobJé
Miuri: Kikuyu. Kis.ltil;. Ensl;s!
MájDádoPtiwi rodiče _ paíi BaÍbora Barešová.Mart;naková Libuýr. L€hovcová t-ucie

oMDC osl _ DelDhinc Nr lliř!Nieři

DelPhile m8tka opustiia ;hned po llerození' Matl(a ulekla n€zrámo kam' od té doby s€j;Žnikdy neukázala' Žíe s bsbičkou. kte.áje nemocDá a béz

Má iř adoptivli rodiče _ rodina Honličkova

\t!9

ovfl)c 055 - ( :llnlinť KálhJmbi c:rťhcťi

Cařo]ine nikdy repoáalá otce, u.ekl' Prarďič€ jí zemřeli jiŽ dáliio' Žijo pouze s mEminkou a 4 souroanci' Matka dos!íví pÍíci pouz€ přileátostně'Dě l€lJBi h]adovj 9 občas É najeď- c!reli'eje nádhemá holějčká á v€llni ch\''trá'
MsJŽ sdopti\n! 

'odla€ 
_ páni Bála s \4áďk' Ceskovl

oMDc 056 _ BoniÍhce Mrtriulri Muthuri

BoniňÚ! Ž{e pouč s prclodi.t Rodi.e uteuiPojeho narouníneaÉmo kan. Babička s dědečkem nefiajípenize a prcto siBonifsce hl€dájidlona

Má jD Bdoptjlní rod;če _ paní Lucie Topojská

!!!c

OMDC 057 - Tim Muntnsi

._ Tim s€ nm'dil náctileté maminÉ' o.@ byl učitel matlry' T;m n;kdy lepoaál mateřskou lásla. situa@ jé nyni taková. ž Tis čgs1o chodí hladový
j Í,š*ly. 

jelitoŽ pra.ďř€ nemáji jídlo mi Pro sebe. Vnejbližšídobě opuíi školu pro nedostatek fnarrlnícil prostředkťr'

OMDC 058 - Cl.icc Letongoinc

GE@je.ll letn holčička, která potřebuje zachrálit z mmŽelstvi. Má sestřmici' kterí urekla z manŽllstvia oná se to polasila t&ké spolu * 3
kÁnaÍÁdk"mi, keré![leaete níŽe v adop€i' chcem€jipomocia vn{tit zpět do školy'
M. ll'' rdoflih' rcdlče. pánl mgí' J.n. Nqlb.uercvá

OMDC 059 - Fimah \{rnrni

NaÍozeni: 7'3' 2003' ŽÚe ve skťomlé kůlllě uinitř slu'nu, kde spi na jed!é pos'teli Fimab. maminka a úa dnthé babička 1jeji 3 brsiÍancí as€stře'i@' \é v€nkowim příbýlo žije slďc s 2 bralrancjna dďšich 2 postelich' Malka lBt;lB práci v Nqirobi !j;Ž rckjeiez výdělku' Jed;nou
osobou' keÉ donos p€níze do .elé rcdiny je I b.atméc a ýstřcn;ce Při]em rcd;Íy je al€ l 5Fi]R | '
lv1.í již adoptiwi rďiče _ pa! PetÍ L]hli8 á Týnka s BáÍoÚ

oMDc 060 _ zA$adi Lcrc€tc

otecjí u riel' Matkou bvlá Prcvdána do manžlstvi'jolikoŽneměli co jísr' NikdY nepo^ala hygienu' Zaýgdi je dc€Íou velmi.emocné matky'
nikd} !€byla ve Škole s s.ara]a s pouz o domáci zviňata Byla prcvdá;a za std;l'o n'oz ao Áinz.l"wi'
Májižadoplivli rodiče - paní lvam FýboíoYá, Děti oREL DRNo\4CE' Mani a Kořinková' MaÍie tslchtová.Polč;ák Jo*'
\!c9

OMDC U6t - Apncr Lo!'otrr

Aq€s:eý:'dljo !9'y z dlvďu tinánčniho prcblému. otecjizemřel a áj€ poua s matkou á 2 surcrenci. Mltks 
'edoksŽe 

užvit děti, pro.o
neclrodi do školy žád!ý z nich- Bydlí v do'lě o I nlshostj zo dieva a plechů' Podlaha popÉskalt beron 'Mj iil !dopllvnl 

'odice 
_ Panl Ká|eh . Dohnálová' Jilk" cip,"'", e",Lo'" u"*'lo'" '
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OMDC 062 - Naimcle Lcnsolia

Naimela je 12 leií divka' olec jí reÍnřel a o Íod;nu sc stani poue ons s matkou. Ta ale vše fi'snčně lezvl]ídla & proda]a Ngimeku do nleřlslvislaJšieu ohlapovi. c h@me .ji také zachrálit od manŽelrt! í a aplarit pro ni školné'
L4á již adoptimi Íodiče - pani Monik svrěinoÝá' \ěronika ftizkoví

!i!q

OMDC 063 - Cam Mukomuncne

ca m se narcdila biáa i\ e a a hloum ma rce Nik.ly neŽila na stej!én mistě sííle usiná bez jidlá á hladová. málokdy se na.ií. Jeji sučas'á s;tuac€ jevel ilrzts Poriebuje oksmzitou po Loc.
Má ja ádopťiqlí rodiče _ pan hvid Javoíriclý

!.9

oMDc 0ó4 _ Miitei Lcmatungc

Mji'eij€12I€níďvls&poc}áŽzceltaměstaDoldol'Je.j'ot€cjeslepýa!€může9poýaratomdinu'MáósourcZlrců'Pomáhalama1c€prcdílal
mlé]ro. ab'! užvj]a ieiicl] 6 filadšiclr soÚoarců 10 &]e l'""t.e;t' p-t!-"** p.a*r'. a",n-x]o'i' cr'*'e.ji nn{dl ztr1do škol}N4ájiŽ ádoptiwi íodičc _ pan Tomáš Nájfun a pfui Maíiná sktářová

rticg

OMDC 065 - Victor cirhinii

v(io. Ji€ s mlminkou. sle ta le v€Č é o.il' ' ón zarin ješlě nepozral klid' v lodině ájeješlě babička, a1e laje lrcdlě !enlre!á' cxec leni.
i Mi ilŽ odoptivnI rodiČe - Ad.;;" R"*"i*'

OMDC 066 - Eabiba Hassan

Habibě jsou :1 

'oky 
! je to drulorozaé dítě v Íodině' \^iohÍi bydli v ohudiltské čl!Ťti na sta.ém trŽ;šti v Jednopokojovem bahliteD doné ot€c ieaměibrsryjsko h||dá| dobylka od rúaich lldia do{s\a a lo mlnimairl 1'lal' Ne"".' ,. p,. i."o' uar"..tr;.*'. *p6*"' p.pi"'i, ,n a"' ťimoŽrosli poslal deli do šlol} Hsblba siejiblalrJsou nrrcenizebmrno uticiremelo *. aJLo".J**- 

"u* kldlu K\ílilom Ťdoslá\áH3bibc do riz;ka Zládlnenl. ld\) bt byh potdot|a 12 k!r dobÍka Roditls byla !yr,"""" t"l.. 
".p.r"'l s"mm'oogoam z!Írnj' vre. 6 ktÍněii' Habiba aiéií bÍatÍ 

'en'"hou 
navštěvovat školu st jn"luká;.JoL um.-";' :i' pfi..'"", 

".j"* -čit chcdiť do školy á díky toÍru by Ň znl slálv budorcru \,délan\ clovék'']Ó'o !i€ b! b |o n;'nt p; i""r"*, r'"'l"i 'Má iiŽ adopfivnirodlce _ Danl Fueilo\l s n'linAn

!i!!

oMDc 067 - LlmDaini LcteÍ€rvn

LaniP'i'i byla v 1l letech aÁs]iněÍa od Í''adého Maýje. který jošě nenÉl obiizkl I-I Massiú ie t€nto zlYk stále Dml1ikován a hdíž ňrkD,J Mn.i
1:Ť::'J::'j*^"::l:l:::']jT]''ni:T]'" :';nl 

lmn ito mui' Poruo re". -l'dn;;;;; ň';;";"lb.fi;;"^;#í"i:Hjl:ilaurc Nslsu rďo oDIEql' mEln l not Ú! 3 Keňs]ii vlad. oJo\ lla nase oMDc zda l smp!Úl \ dIléIem pomů^me' Hellen m' *h l;ntn ňnhél'
n]:f lY j_T:::'l1"]ma'l sJá Ie' smo'ejmť leu€no' otau;le Pomml Dlle jJe a L.mPcinije vpooat' o'" 

'*. "."''r'J".iu "".ll pm nemxl\ňllí o L3mpain: unjirlili do déŤs\eho domoia \ Veru. de qouČJse áJ< s na<unr osrarnlmi drl krrn'

::'"ln:if ::]]:":::':lé 
te v Če- F !clmi ch!-!.ó. ulIli Anďiclf a M3gjsk}. ve strote oyk naaprrtneo,i' rellkož w domu emůž vÍát;t. je c€lá

Má ja adoptiw; rcdiče - paní Šřpsnka \4ková

OMDC 068 - Kerr\ Wansui Muthoni

K€nyj€ produktem nechtě!ého lěhote$ýi ladistÚch' Narodila s€ kdyŽjejí Mstka byla ještě dítě a chodila do ákladli školy' otec nebylnikdyalám' Kdy7 bylv KerÍ} 3 rcr] ďeslJ iejl málka P l1led"r p,".'" ui * n'raj u.',"r'r": r"'|,"f'""'*'-uabllkol'hetá|e*nilnl'Nékd\Ýonl
Post!'áJi sufdé. Ii'dy chod' spáÍ lllsdo\a a osmela' k;n] * nscháá te 

'el4it '''^h":';;i";"lJ';'ň;il;;ilJ" ;b, ;il;i 
* ".

Má jiŽ adoptihí .odiče _ paní Karéřiná Dvořáková

OMDC 069 - Evalvnc Muthoni Muhu.i

F\alyíell(malodl.f,'o'ecamrein3AlDsii7dri\e'.VatkárbieAu20lol€}éna{lDs'}\al\nejeledD&ek_nikd\nenelábÉITdDl*slru
Byd|i s Lelol }lená pacuic t baru ZiJe !c sňmu pobl' l,'lanjengo spolu ' lelo'' fí,-.i 

" 
t'"'rál'".. le'aJ. polad l pn'cl a !9k \élšinu .asut]a\ iEtálvnd úplne ým'' Je Io tn'Ťá hol.;.ka " nldtJ'n" 

''eitou'luaou.no.t'Máj;ž adoptiltli rodjčé ' Iveta á Lubomi. Jotooli
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OMDC 070 - Nclson Wambupo

NaJoŽ'i: l] lercca- zilŠtím
Bar\s ďi cmo hnéjé
BaÍÝa vlaýj: Tmavo hnffá
otec - Žije
Matks _ Ži.ie
Zj€ _ \e s]umu ! Likii
M! Jý.ldopn\ ni ludi.e _ pán' Ma.ie fuedlbaucho!i

OMDC 071 - Wiliamso Mrvenda Stelt{

williamlonď;j'e 13'iet ' Je]ro íjsl Še v důsl€dku špatné výáry zpoma]il' Je to sirolek' obaje]ro rodiče zoeřelj naAIDS' oÍ ajeho sstřička byl;
Ponecháni v p€čij€jich pÍabábičh.'_ kte.á áje z toho . co !-1%brá.
Má.jžadoptiwi rodič€ _ patri \ěťonik KáÍnetová

ť!!!

OMDC 072 - Samuel Ktmau Gtchanin

Žvolopis: KdyŽjsm slol.l s H€ll a sociá]nj pEconi.i Josephine pfijíŽdělk rczpadlé chatrči as;tak 3kn od siÍlic€. evěňl isenr vlashínlÓčímopEldu starý děJa seděl ná špalku a ř9zal větve na opnvu aomn, u ne'j :ena toli.:o r"t 
" 

ai e _ s..."i nliá; jň. il; j;'.;;; ffiilěd. 
";*směje a řiká:-Precijá. Dilm z mpadlých |T*1dřeva a 

'rá\a 
splácaných áohrcmady blátem' Finanč; proýředltf ádnéa !ýhled dobudoucn!1ákéádný- sseuel již do školy Dechďí p.o edoslatek 1inančnic' proýředků.

MájiŽadop.iv'i rft|iče -Al;ce wl'4ková, Malik Zilslrupov

rl!9

OMDC 073 - hrne Waniinr

lr€neje řetim ditětem ze ó_tiso!.oanců. J€ 9strou Wilsona a tak o.jéji mamince musime nap91totéŽ Mammka i€ m€ntáIné DostiŽená Poh'b iě

:i:lll,^:..::1:::]ť11]*:i*T'"" KqilinedosLalk.l'il;|aapelrez"""loa' r-"el.:ioifl; 'il';'řin""š';;;;:;;','moaChodllJ be/PřeruíŤi BezPo.lďl se /il "lane dllé u'ice:
Májú ldophwi rcdice _ paDl Janá voeÍo\!

ta'

Íl
'rnl

j
--;BJosphaljechlápec'lIere'nujcrlel3jevellntPod$a\en\'\átodll*iátoÚredile\jehoíodineol(enemájlM.Ik0}ÝidénZesbénlUllll.her€

'' pák chodi prodávs' d^ slumů' ( aío Š ýata.2e de; nemEi!tbec nic ir lldl"' N"h.ň;j;;" *"'"*'.ú b) lI PicťeLnl do rl'\blho "irol.ilce

OMDC 07J - Josphnt Lorrns'tnraps

A lJosphálJe\tnrick.msra\uneboiíčmádostolek\ilsminiabllkovm'Vi"t'o'eLsy,ittu".r'msle,.kéjkále'nlÍnlohobl;;;'.;.p._'l"*,'
c} { V3 Jz adoflihi md'ée ' panl Kiárí CeNinkovn a Monlta Šedo\ 

'_Klimoiá
r:

!í9s

oMDc 075 - Mirinm wangithi MÚtholli

Mi.iam.j€ velmi statečíá holčÍčka' Je z dlojčal - ňá sesh'u Jedids a dálšiho malého sourozence' \^eclDy děti áji ý lvou babičkot!. ktcrá j€ bezp'á@' MÁtka byla proslittltkou a anřela na Hlv Miriam chďí od domu k domu a prosi o ;ialo vnouy se stlva. Že jdoll spát hladové' a'druh; denmlsíj'' do štoly bez sidaně' ZnáteJí talé z nášeho l'ideá leden 2010 _ Přiběh o lřeir' act"'"t'. n"J;"." p.*ulj ]'lil;; 
""';lj;,.-__Má jjž adoplivní mdiče _ r'á'í A]exÚdra Zjhnuíd$.a

OMDC l)76 - Maryarct Jimari

Ma€ar€tje 7let' I přes svůj věkj€ v mateřské školcf'-Dilv (hudobe a hhd! ?ú.jde do Škol} o 2 roky později' Matká áj€' svoje děťi ávi z toho. co1'1*brá' nebo na.jde 1 odPadkofich košich v€ měýé'_MáÍ8aret nékd} mP.ijd; ;ni d. {k"lkr'' Zů';;á's dal;i-i aet.i i" 
"ri"i'' 

N""1"ú, 
"s1''' 

''
ryžbmla 

'ějaké 
potmvnly pÍo svého m.lého bEtÍÍ' P"t'.'a p Mu.g"'"t 

" 
uil"ia' N*you.1! * '"ite. n"u""p"či. 

'eboi-ji 
l].ozj' Ž€ bude s€xuálněa)eu'ta opll(l zť slumll: Velm; n1lťhsvé Políebujť Pomol'

Ma jiz sdoptrlnl rcdlie _ panl Mudl' Mldalena smolejovs a pán Pšll Llllm

!Lce

OMDC 077 - Samucl Ndirangu

:i"-:'":.::::l'i1i.'::.l: ďlé \ rcdmě' ŽIp \sk s babickoLr. neboť maLla rodinu opu'Lils' kd).' bvlsamuelicsle \.lml máh odcslá hlcdá( ptá(i
ií 1"l")l]l']'' f,1]'TYl},\' pečl babičry T9 l< tJk \flmi sLaÍá. stale nemo(na s b</ pmťe' \na. * mAimá'tné uspoko|ii átládniPolleb;
UťU l JeJl. ae neKo} Ie Lo le1xe' v |éio LrÉ|'é stluaci políebujt Pomoc'
Májřadoplivni rcdiče- páni Ílana Lalková

ý"q

oMDC 078 - Bonifitcc NioÍoee Gakii

j::Ť::"*::::!'Y:i"":.:Rla lc jlls'.kd!:qby\'4 Íoky'BonifacenašěstínenípoátimíDa |tlv'Nynís oněj slaránemoc'á teta, kerá

Bo if3cf iť \ ó lole ýt]lsci{ ť me polieb ]e \ljl PÚnlo('
Má Jú idop v l rodce _ p3ni Máno Hldlnola
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OMDC {179 - Camline K:rnqai

care]ine jo úp]ný s;rele!' Poté, co 
''řišla 

o nstlT. tícJá v roce 2009 ZBřela sa AIDS áje s praÍodiči' Tl J$u závts]i Íta $osedech a jeJlc} pomocj.Neňohou L hodlt do pta* a nem|l' Co llsr Jell(h ledinoL, obliťou ie Io *.d "";;;*;i'J 
'č;,ái'" ,. * *rl". 

""r"a". i nebol důsled\U
l]"Š:l'-.1ť:::l!l.ť.:,"]"Ť'"'"{aTdlla!|icl Po*;bllrnx|dha!o"pil;;."";J"'",'*"Jop.cn!dálr.''
MaI17áoo|x\nlrod'.e'PáliaL,os1a1ikÓ\á.VaninMa]lk.LcikásÍeIskalrt{aoídieiDoabljk

\!q9

OMDC 080 - Celdine Mat{enr w:lchekc

Jorodaíje si'otek'Je ii l0let' Matka alllř€la !aAtDs. kdyŽ byla JoRoDAN malá. Po smrli matkvby1a svěřena do péčt pra.odičů.']i ilou však
#:i]:"]j^d].""::i*:iLý:lk:]lnyFjlpo.rcby'Jorod;s;nacháás€v€lmis'','"w'1''";'""""i';p.,*t'i.'{|-"i***'.*""_"iv]!]t4aoopÚvnl ÍCúlcč _ pÚ /,eí. VlilLna

OMDC 081 - Wilson Kibirua

WllsÚ |e cl!fle dllé náÍozene \ Íod'ne t.le í'ii Lclkem 6 delt Je 9 nem mmlilré po.l'Ené zcn\' llera chodíod domu k Jomu a 
'eblá 

o |ldlowllsorl nenů," n.ršlévoval srolu . l'\ i ^ ,jn Je ;;'"ly;';":;;;i'"lÚ ';';':;;;'i;";;''n'",' 
""'é tr'olicbLl.Je Pon.ocl, aby mohl clodljdo šl'oj]t a sla t * ! budouc nosli zod re\ édni m L lukem' rána * ." *a""ú"" p"."";. i.á" }ii 

" "r*.r' 
N*""ti. kde ho neč€ká ni. DěknéhÓMá]iŽádoPlvnl rodice- Panrlrelarilnngora' \éronit"H"ja"**a. vrr.a"iri.íJá;;"J-;;d;ň, i;"ó;;';;;;;;;il'ďff;ť

OMDC 082 - Jedida UTniiku Mutho i

Jťd'da iedvoi'e Vlliam \šďhn! deli2lnÝ*dl bsblckoJ he.áje be7 pm(e MáI\abvlsooÝiltkoJáZemieÍánaHlVMiriámchodloddomuL
do lu J Prc$ o jldlo 

^^lohdv 
* íáv!. 't;jdou spa' r'i"a.".. 

" 
j.,iv i""'.'"l ili'ř"ioi:ilj"Jil'"" ,/nsle Ji ."le 7 na*ho \ ldcs ledeť 20l0 _Pnhéll o lrcchdéIech. Lle.e lsme polLú|} hladof Ds ulicl

Má jiŽ adoptiuli todiče _ p{flí slan;slava Klocová

l oMDC 08J - Emilr Mul{iťi susm

E'nillyje 9 let' 
'je 

s€ svou natkoua sstrou Dianou' Emily ěalto nochodí do školy plotož€ musi pracovat. aby uáýi]a sěbe a babičku' Žije v€ Ýel islizclné !iruacl a nulné policbule lasi FomG
r Mgj17ádopdtnilodice _ psn' l ucle PRháZtots

OMDC 08{ - Diana Ka{cn&)

Darě je 12 let' DiaM Žiř sé svou 
']alkou 

a s€s'Íou E tnil}na \áí adopcl porrebu.je, aby r'ohal chodit do školv á vzděIá !áf séM. jiz 1dopli! lll rcd;(e _ p3nl Sh f' Leihero\ á Malcel" ' t'otei"* :o*r' si"1.'ouí M";;; 
- _'' _

I "1"!

OMDC 085 - Gr.ce Maliran Kipishi

Gmce je dflllloroŽe'á ze sedmi dělí P@hIi' 7 velnn chude maq ské rodinr z Doldol' Jet' otec ma rakovDu a pobývá v Maassi Manyatte protožtnení{lbpol W*on'tď ádnou PmL i' N4!lk' m 6i oj'ato 
" 

t"t} 2"lo,
MájiŽadoptivni rcdiče _ lsni L€nk! Da cost!

I

oMDc 086 _ Barbřa NaDonu Le{rei

BaÍbra j€ masajské děvče původen z v€Iké.ďinv s pěti dě1ni' Nylije úplným sirotke'! j€nž n.má matku ani otc€'.]ojí souroanci jiŽ všichni maii
]]"y']ťj,,) ' 

tsq1l"' 
leste tridé sko\ pana Řapara' chybe]onrri]. riyr" p'"t *e *i |-'Ji'". '.u" 's* " -ai"" ř"p"-'rfiň;;;:ř'šrol! Barbrá je \elmi inIeLigenml á Palň \e škole m;zi n upt'" n.jl.p!' .i'a.''t}'

Ma]Éadottinl .odlóe _ pan Ma.tin Pall

OMIIC 087 - Ertl.r.ne Zlinabu

Eťálmťje dvaDácŤi|eta d|vla. k1€ra bvla nro!.lin" Ža 
'muŽejménem 

Lek€rimui Kayok z vesnice Kiman1o Jeji dětsks Pralo*i sila blla aleuávána.EWline Šť podÚilo uprchnout ke ýoj' b;bj*e, nicméně*ďŽ -"lechl". Ž" 
"rjed'l'"1r "i"ji. 'i'.;"' r.-Ž.lovi. utekh k tetě' Njkdy nčbvla veškolea jejínr přáÍiniechodjtdoškoivi.krosÍ!r.ídét' oyú-"r'.a'c""*si'.poilň;;i;1;;'il;" j"japříp";;;;Ňi;il;'l"ď-""

Mí jř adoptiv!í 
'odič€ 

- wágnerovi. i';lko!i. Momvcovi ; paní Koutná

224 'l\ Á a^11 11,.1.1
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oMDc 088 - Mlrrzařet wangui Gathigia

M'Jga:eú ý n s rcdila ]ako 2 dl1é v Íodlr č KdyŽ malka zenneh ne AIDS ásťela v péói babičLf' která jo v€lmi ýďá a bez práce' Někdy jen obtiáě
sP]nj vš€cnn-\ s\é z2kkdnl palf€b}' Zj!o1 Ms$rct;jeji babičky álisj!s sDsedech' B€zje.jjch pom@i by 

'epřeálv| 
Maůďe1ř $a;č;á bolka a

potld seÍi dostane potnoli * ýáne opěmým piliř€nl. c€lé Íodiny'
Má jiŽ adoptimi rodiče - pali Lénks cvan@rcvá

!!e

OMDC rl89 - NrmLci Kiloku

N&'*eije dlaltáctiletí dívka, HéÍB byla pmvd&la za lnuŽejnúrem Mamaj z vesnice Ilpole;' se l1eťýn několik lěsiců áIa' Nikdy ncbyla ve škole ajejim piíní' j€ cn{'dit do šloly a sli1 se lepšim člověkem' Jakákoliv pomo bude prc ni velkým příno*m. B},la.jedno z divek ach;ánúch iáší
spolupBcovnicí Hollei a jeji připld€ !e objelil ! mi$nim risku'
Má ja adoptimi íodiče - pali Jana Hadašová a pan FÍeltišek Pavlica

!i9!

oMDc 090 _ Nťlius Nicfi waithel.a

Nelius bydli v domě sě s!'o! Íuminko! a babičkou M'd!kÁ je Ý{áě zdravorně postižná a n€můŽ€ tsk sehnát ádnou práci' obáva Íodiny tak

I; 1:'jj.j:'''li.Ť:,b:!]::e :'Í,řipad!ý:| 
d:rc".lc|' NeliBs je ve škoice' J€ to fakl ]iiísá a usměvs!á holčičks' kte* s -"rá'z *.ír,áa. 

'lr'". 
ijq''

chodir L dotlorov' a mí moáost cbod'r do škol}..
M! li sdophnl lodičť _ M ana a Radťl Kmťt ni

OMDC 091 - Ztchar\'Mrina

Zachary j€ úllný sirolok' bydli s. svou starší babičkou' Ta má al€ prcblémy s tin, aby ho uávila a hrozitu tak moŽnost, že by uŽjako dítě muslpÉcowt' J.]ýkoiŇ tjllančlri pňsÉvek bude !éILýn přilosm, jelikož nebude museíŽbra1, bud€ mooi chodit do školy . buůe 
'r)i' 

p"'Lrfuilia
Zikbd'l zdÍatotíl Éft d bude míl no!oU rodnu'''
Májžadoptivni Íodiče _ Adéla smejkalová' tv€ťa Kynclová a Tama.a TÍzo$vá

r i!9

OMDC 092 - Grace Ncirn:r

Grace s€ 
'amdilajako 

dfthé dítě, ze ťi souroŽ€nců' Déli ájí s matkou' kl€rá neÍná P.áci' Jediným přijém je 30 šili'rků, kleÉ si lyděiá vařenínt Ýe
sluN- Bydli \' prcnsjalém domě a plaíi 3oošiliÍků-měsíšué. Rďině na živobýí zi"ta'a;"" 

'ui'lÁaio u Lt" částka zdsle!.á fiepokfývájeji;
ákladní potřeby. GEceje velni šikoná a velDi 5l1ivni ve škole, poL'ud ŽŤoula v dúďJLa hlado!éli a náslele *'p"*"'i *pi;"r,ai; JJ ťi"rl
velni u avená a l adová'

Mó iiŽ adoplivni rodiče - psni Mirk! He.id šková. Dsna Zdeňková, sinona Tiiaiková' Begtric Tíojsovii. Erika Bobková a Ronsn JareŠ

oMDc {)93 _ snmson s řioro

sa s: pNh.ízí z_Íodiny. ktetá jé velmi oh'!dá- Jejiclr ú@ je Ínrtvý' áje s malkolt. kÍerá je bez pn4ce. \ětšnt! čásu blí!í sb.bičkoL keÍájo velúi
sÍsní á bez práce- Ž tototo důvodu má sa'Mm v.lté prcb]éÍny samson chodit do školy' Jc iyni;a vyšší škole' kde ponráhá noboť má Škoi"u veln|iiíi J€ to velmi chvtď chl.pe!' Aby mohl sfudovat potiebuJ. nekoho. kdekdo nnaítni podpotr1eho studiunr.
Má jž adopdvní rďiče _ paní řfunka Šináglová e Jana orišová s rodinou

oMDc 0'{ _ RuÍh Leti\'a

Rliha jeji mdňni přííuŠníci jsou oběli psstončních koniiktů' Během nich přišli o vešk€ď majetek' al. měl' i íěstí. že alslali na Žilrl ' Nyni Žiji v
Naibo( kde lskali přistřéší' Rlthje velmi knísá a milujici divka. všé.hno,;o chc.,.;. u.átlt 

'" 
ao jtoty. ste1'e;"to ax" u"ta "iEr "iniaoi' 1'"vystavda k nmohg !ébe4Ečín,jakoje zlási]ně'í 

'ebo ']á'žlstvíl Polřebuje. pollroc. aby 
'ror]a 

chodir d; štáry. 
"t", 

* ' uai.'."" |Á"i;i'-o'l
Má již adoplivni rodiče ' company - PohodIněiši ávol ! ro'

OMDC 095 - Naomi Lcti$r

Naomi clodí do pí\,l}i tÍd} je velni cb.tií 3 při poslední 

'(ouše 
b},la n€jlepŠí z celé tňdy' Jéji rod;'a br'la násiItrě lyslěhována . přišla tak o

vešk€Fi rojerek p.i kmoloť}ch bojlch N}Ť l áji v Naibor v uteč€ne'kéll kempll ' Naomi s ; tom' ýát se v budotcnosli lěhínr diieáťÍm'
lr'Li j'ž adoPtilni lodic€ _ pánL Ranka sÚaglots s Jan! o.išová s rodinou

lrlie

oMDc U'ó - Tcrts:r N.rř.rm'Í

Teres je jednÍn e lř' sourcre'cú' Po bdich se áoděj; dob}t]B v roÉ 2008 neáylojejiclr Íodině njc. Navic rod;č€ stekli ji'ým Mě.en a T@sa
pak byla Zach.áněna dobrými lidni' Terésa.je chytrá divks a ve škol€ sejí dobře;ax. ii."tox tea'n".a roainu. sní o tom. stát e v budoucnD
n!L1n vi'zsÍmým. ale k tomu teď potř€bt'e finančnj pom@ k ajištění \,zděláni a ssmodejmě nejď to- piuto u1 .i t,i,t'. 

" 
netono .li

Má jjŽ adopl;ui rodiče _ Mďkétá Tíefilová a Aleía Krófierová
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oMDc 097 - Kish Kish EÍnanuel

Kilh Kjsh je šéstlel a o}ďí do škollíy' Jejediným dítěteÍn ! rcd;ně' Je chytď a s.tatečný' Rodiče bydli v domě u dob.ých lidi. keří jim poskylli
Přis1ňešj po kontiiklu paý€vců a obdobi slic}a' cožje Pfivedlo na mizinu' TaÍ'. kde teďjsou, lema.ji ptáci a Prot.jro" p'" 

'e 
p-urěn'". i ju.ani

potřeby. Finančtri pomo! j€ poťebs i PÍo aji*ění ,!zděláni.

Májiž adoptiwi .odiče _ pani řlalká Šináglová

oMDc 098 - Gabťicl Lesui

Gabrielbydlel s rodnlou suguta n8rmá. v oblas.j s&'bu'!' Utekl během bojí se zloději dobýka, k19ři iyvráždili jejich ve!Í ci ajello úatka ástAla
dona s delšimi dětmi' Gsbriel t.ď bydlí v utečeneckém tiíboř€ 

' dďasněje v kntile school v Édmé lřidě' Je věimiclýď s \yiká hlgv'ě v
matematic€ a lědě' Přál by s' bý něhým výalanným v bldoucnu, k ěemuŽ ten' potřebu.je finančni pomoc k zajištěni d;lšiio váěláíi a .odinu' klcÍá

MájiŽ sdoptivní mdičo _ věrs Kulilová, lÉnka Topinková' vlasta Topinková, Msíin6 sudínová. Juliana Ručková

oMDc 099 - s€uri Lcmoko

seÚi ji d'.ě z rodiny poýiŽaé boji s pýlátf dob\'tka v B&Egoi! sevemí čáýi oblasli ssmbu'u. od sÚch rodjčů. kteí 
'j' 

!6 slumu v Runuru .
dostával lelmi tnálo jídla a lak sc lto ujai Írajite] š]ro]y ! Do]dol pÚ Kapa.Íojen pmto. žÉ seur' miluje ikoiu' s.ur; p;ua';t' 

" '"1"psor' 
<oa*ti

školy_ ale teď poťeblje ínančni pomoc k zjištěúi dalšIho izděláni' jidla a ovceni' rro- utit"t" niiot'" n..'i. tao úy * 
" 

ol.; io'iu.ur'
Má ia sdoptiiŤí rďiče - Lenka BBdÍival ZychoÝá

OMDC 100 - Zulu Jacobs

Zulll je nej''adši z pěti sogrcZncú. Bydli É ýou rodinou ! ute.eneckém Lenlplt Ý N3ibor ksm se pňesrěhova]i po úlokl zlodějů dobýka. při
kltr'D jin byl vš€.heD majétek odcizor nebo sp.ál€n' ZU]u je ch!lr]. starcýfi!]r. zd".i;ty ' eo'* i'. ne; oua" uat* prn"xto.ti. *j'e* * *
týk{ wjěIáni'
Má.již adoPtivní rcdiče _ pali Jsúá Mlčochová

!:q9

OMDC l0l - Nashcu Losu nukn

Btackie je š€stiletá dívka' Její ialínek umiel a maminká GEcé zůstala slma s šeýi dětmi. Mminka nemá stálou práci' Přirydělává si sběrem dřiví ns
vařqlí . tlošeÍíln vody z ř€ky' Aje to lálo co za to dostane' trestačj na to. eby děti u'vila a ároveň zá ně platils poplatb,' E škol€' Blackie většinou
a]slívá do''a a hlídá své dva mládY so'jroze ce Julianu a tgacka. Holčjčla jm. potkali náhodo! během stavby dětskéio donova v Doldol' v
.onnb věku byjiŽ měla bý !e škol€' s]e k!ůli cbudobě siiojeji rcdins nemůže dovolit' Koupili 'jsme pÍo Bláctle skolnr unrlomu a te/'prc nr
hledcmenékoho' tdobyJl podporovsl dtouhodobé'
Máiiž adoPtiwi .odiče _ sisaBqlkeová

OMDC 102 - Beniamin Lonsim

Beljsln;n jo dru]lýD lejstaršínr z pěti sonrczoců' \^ichnjjsou teď v Lentjle school diky poffoci majitele ško]y' J€jjch mdina se štěstim \Tvá'a z
bojů me' ktn y' Rodiče áji v Náibor v běŽaeckém úboř., Íemaji zaměstnánl. tBkž jsóu ávisÍ n; drobnýci p*ta"n. tt".e ao"r*oo 

'"pňleátosbé pníc€. Filanční pomo{ j€ potřěba, aby Benjamia mohl pokďovat ve školi'
Májř adoptivni rodiče ' Romána Mudroňková' Nikolú Gubáňo!á, BaÍtorá Hhváčkov4lvana slabochová. ToBáš HadrovskÝ. Josl stárek

!!!!

OMDC lUJ - SteDhcn Nrapt

stŤhen j: *luk, ktŤý r inalým bráškou Jedidy á Miriam, zú'!é z naŠeho staršiio videa, kde jim uDřela 'n na na HIV a bohuŽ€l před měsícen i
babičke. ZůstBliúplně sni. Dříve ( 2010"20Il )všeclBy děti áI s€ svou babičkou. krerá bylalez p.ác€' Před Ím n€Žjsm.je po;aiiál; s mat]iou,
ktenije rechávah j týdly samá dom!' Metka byla prcstitutkou a emř€la na Htv Mirim chďiL od domu k do.u 

" 
p.stu oiiat' l'.rnomy *

sí{valo,.že šIi spát hladové' a druhý den Ínuslijit do školy oÉ b€zjidlá. Znáteji také z našeho vid€a leden 2oto ' ri eI' o trě"l aetect'. t'i".ejsne
potkáli hladové !. ulioj. Miriam i Je-dida maií dnes ádoptiwí .odióé a situace je úplně jiná sehnali jsme pro !ě opatrowici s bydlí ve slumu s daišimi
3 dětni' opalrcvnici llďme nájeÍn z vš€c}Íy dě!i' s]ibils, ž když bud€me adoptovat všechn},3 děti(;hybět na- '''''';. posr-a * o n;. tatjen
d@fám' Ž€ dobře a abyjim nelbliŽovsla nebo 

'ěcojňého' 
v iednu si to zkontÍoiuji _ UŽ abychom měli náš dětshý domov'

Má ja adoptiui rodičé - paní soňí Kďnídová a Milan .IiÍásek

oMDc l0.Í - Doftas shci\ ic

Dorcásj. des€t l€t !je nejslzrši z€ ťí sulozenců. Bydli sPolečně s maminkou v uteč.í.ckéfr kémpu v Naibor kám s přes.ěhovaii po ú.oku
dodějů dobytka' pí kleÍém přišiB Íod;.. o otce a ýeške.ý májetek' Dorcás.ie chytÍá. al€ momenlá]ně zkieslá z předcho;ch událoýi' Finančni
pomoc.je poťeb!á. abY mohla clrod;t do školy. Děia co.jíí a mělo někoho' kdo by jí ňěl rád'
MájiŽ adoptivni rodiče _ psní Rena.a Lukefu\á

OMDC 105 - Ian Koome

Ianje chlap€c' kteému je 9 let a nemá ádné misro. keÍé by mohl nazývat doúovem' Žij€ na ulioich v chu,linské čtYíiMajenso neboj€dnoÚ v
áz'vlovém domě na par dnů. Iánje mG hodný kluk navzdryjeho situa.i' Hl€dá si práci, lby si mohl !],dělá1a koupit sijidlo' ab'y ne!]''hiádověI nebo
ho íenusel knís! osÍatnín liden-
IaÍ poťral Ía tlici lochťzkářc a převypnávěl nrtl srdj přiběh' Policisita ho val k dúslojníkovj dané oblasri a Ián m!} slíbil' ŽÉ z^čne chod;t do školy,
kd}ž mU pomĎže' Zálov€ň si [židal pomdetrstvi, aby se mohl sáŽ přenést přes vš.chno špatné. čin si musol prcjit. T€nto přiPad byl doneše! d;'
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' 
czlnadacni _íonďadopce-na-dal h-r/adopce-j i z_adopt. . .

oMDc po]icistou. tan potřebuje fna!čni podpo.u, áby mohlchodit do školy st€jně jako jeho kamaIádi'
}íájiž adoptivní rďič9 _ pan{ Pet.a Lenková a L€nka knková

OVIDC l116 - Chrirline Y\onne W:rnsechi

chrjsline je ólet s Ísodila se jako poslední ze tři děí' J€ v€llui okouáujíci, čiíotná a kÍáE}á hojčičks, k.r€ía mlluF choz€ i do .kolv iako i€i'
kalllarádi. 'led;!ý probléřn je velká chudoba rodiny' coŽ zpúsobilo' ž. kvůli fnancim nemůžo pokmčolat !e škol;' ziii 

'. 
*"u ."l["" 

" 
b;b'.L.".

ktďé js běz pnáce' Bydlí v clEtrči' Idení je uděl.ná z blá!a' ckistin€ jé někdy nLlma * t4ně vpliát do škÓly. aby re mohla naobědvat' Také
žbrá ojídlo. @žř prc ; velÍni nobczpďné' protož a to můŽ€ bý oby.ena' c}risdneje přiPÍevaa pokačovat ve š](ole stejrě jako j€ji kámanídi
6 ro by ji tsto fi's'čni ponoc umožn iia'
MájiŽ€doplilŤiÍodiče _ psni Úcllella Pá!ln3 KlÚso\á /Š Jsblunko\

!!99

oMDc l07 - AIlQno HasŠan

Álkuovije lllei a má 4lerou ýslru Hab;bu, kt€á má taté jiŽ adoptivíibo rod'č€ z Č@h (066)' všiclmi bydlí v chudilské čtví.jna staÍém tžjš.ti v
jednopotojovém bí1tnřéň domě' otecje zAněsÍn.ný jsko hlidaě dobýko od rrtzÍýcl ]idí e dostávó zÁ 1o Ínií]n)á]ní plst' Neslačí.o prc koupjjidla'
oblečení' zapla@ni loplatlu zá dům či moáosli poslat děti do školy' Alks! ijeho ýstra Habib&jsou nuceniŽebrut n; u[ci léměř o;še' doklld
n€doýeou něco kjidlu. Rodina byla iTb!áns během nepokojů Bor g Dogďiá' ZtÍatili vš€. co kdy něli' Alkano a j€ho s9stm Habibá nemohou
nívštěvovat škoh sr€j'ě jsko jejich vstemícj' Je připmvet a ochoten zač'! clodit do škoiy a dib tom! by se z!ěj siat v budoucítr vzdělaný
člověk' To1o vš€ by bylo moáé pn doltclk1l fná cí' ...
Má jiŽ odoptii'ni Íďič€ - DK Fučiková s'r'o'

ricc

OMDC 108 - Ramatic Lenkoisik

Talo divka uteHa s polečně se sýými klmarádkami př€d nuceným mežlstvim' Rema.iej€ 8-l0 let, nikdy nechod'la školy. mluvj pouze kmenoÚm
jazyk€m m.sajů z ob|asti samburu.

má .'iŽ adop.ivní Íodiče _ pgn Palel Mi$ř

lice

oMDc 109 - Ngitaři Lok'iu

N8iE.ije úplný siro.ek' žls s€ svou stsN babičtou a byla 
'ucela 

k předčaMém€ mfiž.ltvi' Je.jí rePrýe 12let. N8imri utekla společfě s
kamanádkmi před DsnželýviÍt! ale 1ím Ž€ so vzdals sýoh zryků a opuíila komunit!. přišla ojediný domo\', rery meu' s vast pomrci mae
navštěvow. PÍimary gJhool v Doldol'

jž fiá adoÉivni rcdiče paÍj Ivaá PekáJková

!199

oMDc 110 _ T8íiDa Lcinkosiki

Tanpa je lIevlas.li ss1rou Ramalie . společ'ě s flí úekla obř€ávač.e pod rBkanE a před nucerým m žolstvín' Ta!p. nikdy 
'ecllďila 

do školy a
n€umí eslickv. Pro hodnotnějši ávot' aby s€ nemu$la bát, Že sé stane oběti neg.smotnosti potřebuje vaši pomoc' $Áih. xiude ve škole tvrd;

JiŽ tná ádoptiv!í rcdiče paíí Romn! zválkovó a Mjchal Tronsil

OMDC lll - Stacy

Je to 
'ej7Íámější 

ď1ě Keni v součsoýi. Psďi o'ěm všeohny novily od Tie STANDÁRo po couífy atd.' Je to ďtě.l1eÉmu byla avrsžděná
Íraminl@, viz fo.oB atie s obrázk€m

má adoptiwí Íodičé peti R€náta Bef,€šová

!lf. OMDC ll2 - Mum
*t
" r'Y:''r:-".|.J:Žtesbabič}ouýMaysttavJuakal''Přessý]jvěknikdynechod;ládoškoly-Mumjojméno,ii1eÉjibylodÚoatremájiné-Mllmt' i Y:* i::-.. |"l- 

Ž'ije 5 babič}ou 1 Maystta v Juakal'' Přes sý]j věk nikdy nechod;lá do školy- Mum jo jméno, ir:reÉji bylo dÚo a tremájiné- MllÍI_.ó.byb'oběli'alásilněniapotřebujeledtrlapotadenství-Jejirodinaj€chudáatenis.iop!&poskyhoutákladnípotřebysniji!átdoškoúPřejesi

' : chod lt do škoÍy jako j lne dětl je] tho véku á snit Ň v budoucnu p.ominentní osobou ' Mum vyáduj. .y"t'tou 
'a"n - ''ulv .ebyla prcvdána za! @tr gU sLoÍy j{ío Jae o€u .,€] lno velor á sIaI Ň v Duooucnu p.ommontni osobou ' Mum vyŽaduje rychlou ách.anu 

' 
aby nebyls prcvdána za

MDsaie a tim pádem se lYhla iakoyým přIpaddm aásilněnijako wji to ýalojižjednou; to všeje Inoáé s finančni Pomeí'
jD lná ldoPtiwí Íodič€ paÍlí Michaela ! MaÍthá suchóiková a Lenks Michálová

I
I

F
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OMDC ll3 - Rchema Shatraan

Re}€n& je sedsilet]Á aj6 tlejmladší ze iří děÍ' Je talié sjrct€k ' Rehémaje Hlv/A;ds poátivni' obe rcdiče emř€lin. HIV/AiDS al€ ostatni
souÍozonci nejsou poáli\'i' Byďí s retou, kléiíje lals k sobě. Tera íeÍná sra€ záÍněst'áni' Prscuje ja}o PÍédleÍa' Je také bez 

'srtžla 
a s1Árá se o

É1 děti. je všák.jedinou ávitelkou .ďíny. Žiji ! pÍonajatém domě v chttdinské ěwíi l]íaj€ngo' To ll1.ílo' co dosta'e nestačí k uživení rodiny a k
posl''lanuti ákladnich potřeb' PŤoto je přo ně Yelice obtiáé návštěvovat pravidelně školu' ReheíB táké potř€buj€.jíst správně v]váŽaou stravu
k\dlj j€ji situac; 

' 
bií' lékn a]e bnlnjjj v toÚ chudobs rodiny. Je odvÁáá a okon'ující dívk!' Fin'nční pomocje nutlá pro noŽíoŠ navšÍěvo!é!

š}olu. aby si mohla spl'it své sly & stlla se v budoucnu promindlni o$bou'

Již nr'i adoptivni ťodiče Mil á R€náta Ju[gnannovi' Jol a Páltryové

!ic,i

oMDc ll.l - Gřac€ NaDevok

Gmceje dmhorcrcná ze čtyř dělI' ate pÍ'i ditě remielo' Matka je svobodnc' otec nemá o déti z{jem a opustilje' Matkaje většinu času nelnocní'
p.oto.ie Pro {i próce píoblénen, @Ž.ie íuti mnohdyjlt spát bez]ídla' Žiji v chudinsk€ civrri Kwambu' vjednon pokoji PÍonajatélD doDlu' cÍace
njkdy €ohodila do školy' Důvodem je, Že si to 

'Btka 
íenůž€ doÝolit s ím málm, oo doslane' vál€d€fi k tomu, že je pnávě mtka duš i jedinýn)

žiljteleln rodily' Gra@ je ocholÍtá'jít do šlolv jako ďtatni dětivjejím věku' Toje mo}!é Poure s finanční pomo€í'

Ja t!|,i adopti\ni Íodiče pan Matěj Kadl€o. Luoie Bmndtlová' M.rek NaidÍ. Mgrta Mills Fiatová

!i9q

OMDC ll5 - C\nthia Waoiiru WanaNhi

cy'thn je osm lel' Je druhoÍozená e &o! dětí' Je si.otek Matka zenře]a nladá a dětjás1aiy v tÉčiotc€' oteo zemře] Později a děti byly svěřeny
do péč€ j€jich babičIry'

Má jž adoÉiv!í rcdiče _ rodina BechÍá _ l-ibuše. AlÚ, Danjel. Micha]

!ic!
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PROJEKT nadačního fondu
ONE MORE DAY FOR CHILDREN PRO ROK 2013

Projekt pomoci dětem v Keni v roce 2013 navazuje na projekt z roku 2012
l.
Hlavní činnost nadačního fondu _ dií]e pokračovat v podpoře adoptovaných dětíjak
formou finanční tak i materiální pomoci - dohlížet prostřednictvím pracovníků NF 0MDC
Keňa, aby děti choďly do školy' byly oblečené, stravovaly se ve škole, kontrolovat
jejich život mimo školní zařízení. Na pravidelných misích v lednu a srpnu v Keni
zakladatelem NF p.Perglem Jiřím zkontrolovat všechny adoptované děti, zaj istit
potřebné záležitosti _ jednání se školami, lékařskou pomoc a pomoc dle inďviduelní
potřeby dítěte'
Při misích do Keni zajistit fotodokumentaci a video o návštěvách dětí tak, aby adoptir'ní
rodiěe měli zpětnou kontrolujak se jejich dítěti daři. Fotodokumentace a video reportáže
budou součástí ýroční zprávy nadačního fondu a budou zveřejněny na internetu a
weboqich stránkách NF OMDC

2.

Při misích v Keni dohlížet a kontrolovat čerpání darovaných peněz a to prostřednictvím
účtu u keňské banky a účetnictví pobočky NF v Nanyuki tak, aby byly řádně investoviíny a
aby nedochríaelo k neprůhledné manipulaci' Vyžadovat ročni účetní uzávěrku schválenou
sprá'r'ní radou v Nanyuki.

J.
Po přehodnocení projek1u a cenového rozpočtu na stavbu dětského domova v Doldol
bylo správní radou schváleno _ upravit stavebně již postavené domy tak, aby bylo
možné dětshý domov začít provozovat s kapacitou 1ó dětí _ dívek. V roce 2013
pořádat dďší finanční sbírky' aby dětský domov mohl být rozšířen o další kapacitu
20 chlapci a oddělení pro nemluvňata.
V roce 2013 pořádat přednášky, rtnlé charitatiÝní akce, sbírky, medializace NF oMDC
s cilem ziskat další finanční prosťedky pro pokaěoviíní stavby dětského domova'

V Berouně dne 30.4.20l3

Jiři Pergl
předseda správní rady

Dagrrrar Perglová
členka sprár'rrí rady

Jana ouŤedníková
ělenka správní rady



le!'@ v!!'s ete]<trolick1]l !odéP91 "r'dsŤsKÝ souD v P!.a.cE ÍIč 00215660]' <l!e 11.5.2011 v 10:44:o3 p'o 
'áko!a_. a9fi'!Óvaaébo PÓBkytNatete ovéieEébo výstru)u íýýtisku) z dbibo<tóiho 'éjstřikq. EPvi.l:té9eD]'bqk'oojástk2

] výpis
nadaěnÍho fondu z nadaěního rejstříku, vedené}ro

Městským soudem v Plaze
oddí1 N. vložka 743

DatÚfi Zápisu: 12.ěervna 2 009

Název: oNE MoRE DAY FoR CIIILDREN. nadační fond

Síd]-o: Berorrn, Beroun - Město, K Dědu 1705, Psě 266 01

Identifikačni čís]a: 289 00 308

Úče] nadačn7ho fondu:

- - podpora dětí do sedmnácti let věku a jejich rodičům,
pěstounům a dosPě1ým nacházet efekťiwnější formy své existence ve
ýšech ob].astech života
- seznamování fyzickýctr osob s takov"ým stupněm poznání,
umožňuj ícím zdravý, sítys1up1ný život
- poskytování finanění a věcné Pomoei fyzickým osobám na podporu
jéjich vzdělávání a w,ýž j.wu a nach'ázení exekt!'vnější formy
éxistence ve všech oblastech jak duševních, tak i oblasťech
fyzických
- Poskytování finaněních prostředků dětem v souvislosti
s némocemi
- organizování, podpora a pořádání vzděIávacích semínářů. kurzů
a slmtrrosii
- Podpora talentovaných jedinČů v ob1astech duchovních, vědy,
vzdělávání, tělov"ýchovy a sPortu
- příprava, rea].izace čí podíl na rea1izacj. a Podpora výchovně
vzděIávacícb projektů, vztahujících se k výše uvedeným úče1ům
a cílům

Spráwní rada:

předseda spráwní rady: Jiří Pergl, r.ě. 73oL23/o5L8
Berourr, Beroun - Město, K Dědu 1705, Psč 266 oL
den vzniku funkce: l.listopadu 2010
den vzniku ělenství ve správní radě: 1.Iistopadu 2010

ělen správní rady: Dagmar Perglová, r.é. 456130/029
Beroun. Beroun - Město, u Židovského hřbítowa 374, Psč 266 oL
den vzniku funkce: 12. čerwna 2009

člen správní rady: Jana ouředníková, r.č. 436L26/Lo3
Beloun, Branj.slaÝova 1420, Psč 266 oL
den vzniku ělenství ve správní radě: 1.listopadu 2010

Jménem nadaěního fondu jednají navenek ve všec}r věcech vždy dva
ělenové správní rady spoleěně.

R'evizot: Evžen Švásta, r.ě. 620623/2063
Praha 10, Eorní Měcho].uPy, Boloňská 303, Psč 1o9 o0

Údaje p]axné ke dnj; 11.05-2a11 6:0a Strana: 7,/2



den vzniku funkce: 12. čerwna 2009

ZŤizovate]:

Jíří Pergl , r.é. 730!23/063.8
Beroun, Beřoun - Město' K Dědu

Výše najetkavého vk]adu: 50 000'- Kě

- sPrávnost tohoto wlrpisu

oddíl N' vložka 143

1705, Psč 266 01

se potvrzuje

PrazeMěstský soud v

obchodni íejstřik
ověřuji pod pořadovým čislem 320/201'l/6, že
lato listina' která Vznikla píevedením výstupu z
informačniho systému veřejné spíávy z
elektÍonické podoby do podoby listinné' skládájici
se z 2 listú' se doslovně shoduje s obsahem
výstupu z infoÍmačního systému veřejně správy v
elektronické podobě.
Berouně, MěstskÍ úřad Beroun dne 11'05.20íí
ovéřujici osoba: Smidová věra,
Podpis 

I

"1).-',,,. tt, \..l

Úda7e p]atné ke dnj: 17.05.2a1i 6:00
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Usnesení

Městsk}' soud v Praze rozhodl vyšším soudním úředníkem Mgr. Jakub_emAugustinským

; ď#í vĚii navrr'ovatele: oNÉ M6RE DAY FoR 6H;LDREN, nadační Íond' Beroun _

Bároun - Město' K Dědu L705' PSČ 266 01, identifikační číslo 289 00 308' o návrhu na

zápis změny do nadačního rejstříku takto:

V nadačním rejstříku Vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu N, vloŽce číslo 743

se vymazává

Správní rada:
člen správní rady: Dagmar Perglová' dat. nar' 30' listopadu 1945' r'č'

456130i029
Beroun - Beroun _ Město, U Židovského hřbitova 374' Psc 266 01

den rrzniku funkce: 12. června 2009

Revizor:
EvŽen Švásta, dat. nar. 25. června 1-962, r'č' 620625/2063

Praha 10 - Horní Měcholupy, Boloňská 3o3, PSČ 1o9 00

den uzniku Íunkce: ]-2. června 2009

se zaPisuie

Správní rada:
DAGMAR PERGLoVÁ, dat' nar. 30' listopadu 1945, r'č' 456130/029

U Židovského hřbitova 374' Beroun_Město' 266 01 Beroun

den vzniku člensfuí: 1. listopadu 2012

Revizor:
U VymazáVané osoby EvŽen Švásta, dat. nar. 25. června 1962, r.č' 62062512063
pra-ha 10 - Horní Měóholupy, Boloňská 3o3' PsČ 109 00 se zapisuje

den zániku funkce: 31. Ííjna2072

ZDENĚK KoZÁK' dat. nar. 24- čewna 1977, r'č' 77 o624l06a8
Souběžná 228'267 06 Hýskov
den vzniku Íunkce: 3L'ííjna2012

Den zápisu změny: dnem nabýí právní moci

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do patnácti dnů od jeho doručení

kVrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného'



V Praze dne 20. května 2013

N 743-RD2IMSPH

Mgr. Jakub Augustinslc'.i v' r.

vyšší soudní úředník

-2-

Za správnost vyhotovení: Šárka Racková
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adační foád - ol.{E MoRE DAY FoR CHILDPGN (Keňa' Kenya)

. DMS - pomozte nám iednou smskou

. Vaše dopiw

. Jiné nadační fondv pro Afriku

. Diskuzrí fórum

. Kontakt

http : //i'v'lvw omdc' czlnadacni _fonďkontalďomdc_team

Nadační fond _ oNE MORE DAY FoR
CHILDRBN (Keňa' Kenya)

ffii
OMDC Team

Právě se nachááte: @93!> Nadační fond >l KONTAKT a dokumentv > oMDC Team

zakladatel nadačního fondu a organizace OMDC v Keni

Hellen Gathogo

informační koordinátor

Koordinátor v Keni

W

Dr. George Mwachama

l" 15.6.2013 18:10



htp : //www. omdc' czlnadacni -fonďkontalďomdc_team
ladační 

fond _ oI.{E MORE DAY FoR CHILDREN (Keňa, Kenya)

soc. pracornice Jane Meríwas

í'
lékďka Josephine kulea

prár'rrik William Kiget

15.6.2O13 18:10217



[adační 
fond _ oNE MORE DÁY FoR CHILDREN (Keňa' Kenya)

Sprál,ní rada Zdeněk Kozá'k

htrp : //\.\.w w' omdc' c/nadacni _ Fonďkonta lďomdc-team

řidič Patrick Maranga

fl
.Ji r

Esther Stiborová tlumočnice

. Nadačni fond
o ZL,MBA MARATON na podpoÍu dětského domova v Keni
o KONTAKT a dokumentv

! oN,ÍDc Team

!fuis z obchodníbo reistřiku _ QN!_uoB!D4YEqB CHILDREN
Keňská registrac9
osvědčeni o konáni sbirky qd Kťi

't'1 I5'$'34l_i !*::}é



Příloha k účetní závěrce podle lyhlášky č. 504/2002 sb.
oNE MORE DAY FoR CHILDREN' nadační Íond za rok20l2

Informace o účetní jednotce

Nrízev: oNE MORE DAY FoR CHILDREN, nadační fond

Sídlo: K Dědu 1705, Beroun, PSČ 266 01

Ič: 28900308

Registrována: v nadačním rej stříku vedeném Městsloým soudem v Praze, sp. zn. N 743

Datum zápisu: 12. 06.2009

Účel nadačního fondu:

- podpora dětí do sedmnácti let věku a jejich rodičům' pěstounům a dospělým nachrázet

efek1ivněj ší formy své existence ve všech oblastech Života

- seznamování fyzických osob s takoým stupněm pozniíní, umoŽňujícím zdraqý, smysluplný

život
- poslqtovrání ťrnanční a věcné pomoci fyzickým osobám na podporu jejich vzdělávaní a

ýživl anachiaení efektivnější formy existence ve všech oblastech jak duševních, tak i
oblastech fyzických
- poskyovríní finančních prostředků dětem v souvislosti s nemocemi

- organizování, podpora a pořádání vzdělávacích seminářů, kurzů a symposií

- podpora talentovaných jedinců v oblastech duchovních, vědy, vzdé|ávžní, těloqýchovy a

sportu
- příprava, rcalizace či podíl na realizaci a podpora ýchovně vzdělávacích projektu'

vaahujících se k ýše uvedeným účelům a cílům

Správní rada:

předseda správní rady:
Jiří Pergl, dat. nat. 23 . ledna 1973
Beroun _ Beroun _ Město, K Dědu 1705, PSČ 266 01 zapsráno 29. dubna 201 1

den vzniku funkce: 1. listopadu 2010
den vzniku členství: 1. listopadu 2010

člen správní rady:
Dagmar Perglová, dat. nar.30. listopadu 1945
Beroun - Beroun - Město, U Židovslého hrbitova 374' Zapsano

PSČ 266 01 29' dubna 2011

den vzniku f,mkce: 12. června 2009

člen správní rady:
Jana ouředníková, dat. nar. 26. listopadu Lg43'up"fuo 

29' dubna 201 1



Beroun, Branislavova I42O, PSČ 266 01

den vzniku členství: 1. listopadu 2010

Jménem nadačního fondu j ednají navenek ve všech věcech vždy dva členové správní rady
společně.
Zapsáno:12.čewna2009

Revizor:
EvŽen Švásta, r.č,. 620625 12063
Praha 10, Homí Měcholupy' Boloňská 303, PsČ 109 00
den vmiku funkce'. 12. óetvna 2009 Zapsáno: 12. č,ervna2009

ZÍltovatel:
Jiří Pergl' r.č. 730123 /0618
Beroun, Beroun - Město, K Dědu 1705, PSČ 266 O1Zapsáno:12. června2009

Výše majetkového vkladu: 500 000'- Kč
Zapsino: I2.č,ewna2009 Vymazáno: 29.dubna 201 1

50 000'- Kě Zapsáno: 29.dubna 2011

Účetoí období: účetním obdobím je kalendářní rok.

Způsob aplikace obecných účetních zásad: Úěetnictví společnosti je vedeno a účetní
závěrka byla sestavena v soúadu se ziíkonem č. 563/199I Sb. o účetnictví v platném znění,
vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona ě. 563/1991 sb.
o účetnictví, pro účetní jednotky' u kteých hlavním předmětem činnosti není podnikaní'
pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, v platném znění. Účetnicwí respektuje obecné
účetní zásady, především zásadu o oceňoviíní maj etku historickými cenami, zásadu účtoviiní
ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatmosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky

pokračovat ve sých aktivitách.

Způsob zpracování a uchovávání úěetních zr{znamů: Účetnicwí za rok 2012 je zpracoviíno
v účetrím software Pohoda.

odchylky od použitých metod: Nejsou.

Yýznamné události' které nastaly mezi rozl,ahoým dnem a dnem sesÍavení účetní
závěrkv: Nejsou.

Způsob oceňování: Majetek je oceňován historic\ými cenami

Způsob přepočtu cizích měn na Kč: denním kur'em ČNB, keňský šilink (I(ES) per'ným

kurzem.

Podí|y na jiných účetních jednotkách: Nejsou.



Údaje o existenci majetkových cenných papirů, lyměnitetných a prioritních dluhopisů
nebo podobných cenných papírů nebo práv: Nejsou.

Záuaz|<y vice než 5 let po splatnosti: 0

Celková výše závazků, které nejsou obsaženy y rozvazez 0

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců: 0

osobní náklady: 0

Stanovené odměny a funkční p ožitl<y za účetní období z titulu funkce:
Členové stďutámích orgránů: 0

Členové kontrolních orgánů: 0

Členové jiných orgánů určených statutem, stanovami nebo jinou zřizovací listinou: 0

Vzniklé nebo smluvně sjednané závazky ohledně požitků bývďých členů těchto orgánů: 0

Účasti členů statutárnich, kontrolních nebo jiných orgánů účetní jednotky určených

statutem' stanovami nebo jinou zřizovací |istinou a jejich rodinných pffslušnftů v
osobách, s nimiž účetní jednotka uzavřela za vykazované úěetní období obchodní

smlouly nebo jiné smluvní vztahy: Nejsou.

Výše záloh a úvěrů poskytnutých členům statutárních orgánů: 0

Způsob zjištění základu daně z příjmů: Výnosy nej sou předmětem daně, všechny

související náklady jsou daňově neuznatelné, základ daně je nuloqý.

Použité daňové úlery: Nejsou.

Dalši významné položky, které nelyplýaj í z rozvahy a ýkazu zisku a ztráfy: Nejsou.

Datum:

r. ,, ''

Podpisoqívzor: 
.7"t7r,,r, 
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