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AFRICKÝ VEČER   
Vyprávění spojeno s křtem knihy, tancem a zpěvem   

 

Dne 4. 4. 2013 se v Kavárně u 

Kunštátů v Praze konal Africký večer, 

jehož součástí byl křest knihy Karibu 

Keňa. Tuto akci pořádanou Fair, o. s. 

doplnily také vystavené fotografie 

“Kontrasty Afriky”. Během večera, 

který moderovala Lenka Pastorčáková 

z TV Prima, se vystřídalo několik hos-

tů. Hlavním hostem večera byla he-

rečka Nela Boudová, která přečetla 

ukázku z knihy Karibu Keňa a podělila 

se o několik zážitků z Afriky. Dalšími 

kmotrami knihy byly moderátorka zpráv TV Prima Sandra Parmová a 

modelka Ndeshi Nangolo. Vyprávění o knize a Africe zpestřilo vy-

stoupení divadla Fígl africkou pohádkou O pavoukovi a mouše, zpě-

vačka Madalena Joao svým živým vystoupením a zahrálo bubenické 

duo Jakuba Žaluda. Za neziskové organizace vystoupila Magdalena 

Duřtová z Fair, o. s. a Renata Rokůsková ze Shine Bean, které před-

stavily organizace a jejich projekty. Dalšími hosty byli scénáristka 

Markéta Dočekalová, programová ředitelka Knižního klubu Helena 

Čudová a cestovatel Mart Eslem. K závěru večera Hana Hindráková 

přečetla další ukázku z knihy Karibu Keňa a společně s kmotrami 

pokřtily knihu. Během akce byl k 

dispozici náš prodejní stánek s 

keňskými výrobky a ochutnávka 

afrických jídel. Akci bylo přítomno 

skoro ke stovce diváků, čímž 

účast předčila naše očekávání a 

prostory ne zcela kapacitně po-

stačovaly. Přesto africký duch, za 

přispění našich hostů, vytvořil 

velmi příjemnou atmosféru. 

 

FAIRový OBČASNÍK  1/2013  

FAIR, O. S. 

ÚVOD 

S radostí Vám předkládáme 

první číslo našeho občasníku, 

které má za cíl Vás informovat 

o našich aktivitách a projek-

tech, doplnit webové stránky, 

více přiblížit naše sdružení ve-

řejnosti a ve vybraných člán-

cích poskytnout informace o 

zemi, na kterou jsme se zamě-

řili. 

V tomto vydání na Vás čeká 

kromě jiného rozhovor se spi-

sovatelkou a předsedkyní sdru-

žení Hanou Hindrákovou, in-

formace o Africkém večeru, 

seznámení s ženami, které 

podporujeme v kurzu šití, re-

cept na chapati a další zajíma-

vosti. 

Příjemné čtení přejí členové 

Fair, o. s. 

 

„CHCEŠ-LI BÝT 

V ŽIVOTĚ ŠŤASTNÝ, PŘI-

SPĚJ KE ŠTĚSTÍ DRUHÉHO, 

NEBOŤ RADOST, KTEROU 

DÁVÁŠ, SE VRACÍ 

K TVÉMU SRDCI“  

J. W. GOETHE 
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   Hojná divácká účast na Africkém večeru          Africká pohádka v podání Divadla Fígl 

 
        Hosté Afrického večera: Sandra Parmová,             Přípitek: Lenka Pastorčáková, Ndeshi Nangolo,  

            Madalena Joao, Markéta Dočekalová                         Hana Hindráková, Madalena Joao 

 
      Kmotra Nela Boudová čte            Magdalena Duřtová představila       Hana Hindráková podepisuje  

     ukázku z knihy Karibu Keňa         neziskovou organizaci Fair, o. s.      čtenářům knihu Karibu Keňa 
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WATOTO KWA WATOTO 

Děti dětem  
Do projektu, který chce přiblížit život keňských dětí těm 

českým a opačně, se zapojila i základní škola v Přerově nad 

Labem. Když se Jan Kolář rozhodoval, jakou školu oslovit jako 

první, zkusil to nejdřív přes přátele. Jeho kamarád z vysoko-

školských studií v tomto polabském městečku kdysi vyučoval 

a znal tak místní paní učitelky. Jejich nadšení se potvrdilo 

hned na první schůzce, spolupráce se tedy domluvila okamži-

tě. Výsledkem bylo předání nairobské zásilky v podobě textů a 

obrázků od dětí z Gladkids Foundation Center a příslib vytvo-

ření podobného materiálu dětmi z prvního stupně zdejší zá-

kladní školy. Ač se projekt 

vlivem různých faktorů 

pozdržel, v posledním květ-

novém dnu byl balík ode-

slán do Keni. Nyní se těší-

me na potvrzení přijetí a 

následné pokračování vý-

měny.  

 

ROZHOVOR S… 
Hanou Hindrákovou, předsedkyní Fair, o. s. 

Vaše organizace se specializuje na rozvojovou pomoc 

v Keni. Jaké jsou největší problémy Keni? 

Mezi největší problémy Keni patří procento lidí žijících 

v chudinských čtvrtích, vysoká nezaměstnanost a procento lidí 

nakažených virem HIV. 

V rámci projektu Watoto kwa watoto (děti dětem) se 

snažíte propojit světy českých a keňských školáků. Jak 

na tuto mezikulturní spolupráci děti z obou zemí reagu-

jí? 

Keňské i české děti jsou z toho nadšené. Vyměňují si dopi-

sy, fotografie i různé nápadité výrobky. V současné době spo-

lupracují na projektu tři české a tři keňské školy. 

Jaké konkrétní nástroje používáte při řešení proble-

matiky migrace z venkova? 

Prostřednictvím partnerských organizací pořádáme výstavy 

o chudinských čtvrtích na venkově, aby lidé viděli, jaká situa-

ce tam panuje. Do budoucna bychom lidem z venkova chtěli 

nabídnout alternativu prostřednictvím poskytování mikrokredi-

tů. 

RECEPT: CHAPATI 

Přísady:  

0,5 kg hladké mouky 

rostlinný olej, cukr krupice, vlaž-

ná voda, sůl 

 

Mouku vsypeme do mísy a přisy-

peme podle chuti sůl a cukr 

(možno udělat jako slané i slad-

ké jídlo, na slané doporučuji tak 

lžičku soli a lžíci cukru), promí-

cháme a přiléváme teplou vodu. 

Těsto na chapati je potřeba neu-

stále míchat a vodu přilévat opa-

trně, mělo by vzniknout tuhé 

vláčné těsto.   

Z těsta odtrhneme kus velikosti 

asi golfového míčku, na po-

moučněném vále rozválíme vá-

lečkem na tenkou placku a tu 

potřeme tence olejem (asi půl 

lžičky na jedno potření) a svine-

me do trubičky. Když máme svi-

nutou trubičku, svineme ji znovu 

co nejpevněji od jednoho konce 

k druhému (výsledek vypadá ja-

ko plochá šnečí ulita). Tuto plac-

ku vyválíme do tenka, znovu le-

hce potřeme olejem a celé před-

chozí svinování opakujeme a po-

té znovu vyválíme. Placka cha-

pati je hotová. 

Rozpálíme pánev s kapkou oleje 

a vložíme placku, kterou za neu-

stálého otáčení opečeme. Až se 

začnou tvořit bubliny, placku ob-

rátíme a za točení opečeme i na 

druhé straně. Placka by měla být 

zlatavá s nahnědlými bublinami. 

Horkou placku položíme na talíř, 

který vložíme do igelitové tašky. 

Tohle je velmi důležité, protože 

jinak by placka ztvrdla. Když ji 

vložíme do tašky, krásně zvláční. 

Každou další hotovou placku při-

dáme na talíř.  
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Chystáte se v nejbližší době do Keni či Afriky obecně? 

Před týdnem jsem se vrátila z Kapverdských ostrovů a nemám zatím 

žádný další konkrétní termín cesty do Keni či Afriky. 

Vydala jste několik knížek, o čem je ta poslední? 

Poslední kniha – Karibu Keňa, s podtitulem Láska v ohrožení voodoo - 

vypráví příběh Češky, která se rozhodne od základu změnit život a od-

stěhuje se do Keni. 

Plánujete rozšířit aktivity sdružení i do jiných zemí? 

Prozatím ne, ale do budoucna je to určitě možné. 

Kolik má nyní sdružení členů? 

V současné době máme 12 členů. 

Kdy vás lidé můžou spatřit na akci od Fair? 

V sobotu 10. srpna se naše nezisková organizace zúčastní afrického odpoledne v botanické 

zahradě v Tróji. 

 

PODPORUJEME … 
Lilian a Sarah v šicím kurzu 

 

V květnu jsme 

zahájili spolupráci 

s neziskovou organi-

zací Denise Omon-

diho ze slumu Kibe-

ra z Nairobi z Keni 

na šicím kurzu. Pod-

pořili jsme dvě ženy 

– Lilian a Sarah, 

které ho začaly na-

vštěvovat, aby se naučily této dovednosti. 

Lilian Musimbi je svobodná třicetiletá matka, která žije 

s malou dcerou ve slumu Kibera v Nairobi. Je bez práce a 

na živobytí si vydělává příležitostnými pracemi jako je 

úklid domácností. Po ukončení kurzu by ráda založila ma-

lou šicí dílnu. Chtěla by tím podpořit i další dívky, aby jim 

dala šanci živit se jinak, než sexuálními službami, které 

často vedou k AIDS. 

Jednadvacetiletá Sarah Ayuma nemá rodiče a životem 

se protloukala střídavým pobytem u příbuzných, kteří se 

k ní chovali hrubě. Nyní žije se svoji vdanou sestrou ve slumu Kibera v Nairobi a živí se příleži-

tostnými pracemi, které se čas od času objeví ve slumu. Díky kurzu šití by se ráda postavila na 

vlastní nohy a byla tak příkladem a nadějí pro ostatní dívky. 
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KULTURNÍ KOUTEK 
Knihy Děti nikoho a Karibu Keňa 

Pojďte se spolu se spisovatelkou Hanou Hindrákovou podívat do Afriky a 

to prostřednictvím jejích románů Děti nikoho a Karibu Keňa. Kniha Děti 

nikoho vypráví příběh pěti dětí, jejichž osudy se protnou v jednom okamži-

ku na ulici v Keni. Autorka se inspirovala skutečným příběhem svého přítele 

Davida. Když David, John a malá Susanne osiří, skončí v rukou krutého 

strýce. Chlapci se rozhodnou, že utečou. Sestřičce slíbí, že se pro ni vrátí. 

Tehdy netuší, co dívenku u strýce čeká. V Nairobi lepší život nenajdou, 

skončí v dětském gangu, kde platí tvrdé zákony, drogy a násilí. John se z 

gangu vymaní díky dívce Kioni, zatímco Davida spaluje pocit viny za smrt 

malé sestry…  

Pokud si chcete trochu odpočinout, doporučili bychom vám knihu Karibu 

Keňa s podtitulem Láska v ohrožení voodoo. Kniha vypráví příběh třicetileté 

Sáry Ječmínkové, která se po zklamání v osobním životě rozhodne začít 

znovu – a to od základu. Rodnou zemi nechává za zády a jako delegátka 

cestovní kanceláře odjíždí do Keni. Ta jí hned od první chvíle učaruje a její 

život dostává nový rozměr. Se všemi klady a přese všechny zápory, které 

život v okouzlující, ale také velmi chudé a povolebními nepokoji zmítané 

exotické zemi nabízí. Seznamuje se s Benem Okongem, jenž pochází z 

kmene Luo, dozvídá se o tradičních kmenových rituálech a zvycích. Zamilu-

je se. Je tu však také někdo, kdo Sáře nový život nepřeje a ohrožuje ji 

černou magií. Podaří se Sáře vytoužené a přitom tak křehké štěstí v Keni 

ubránit? 

Obě knihy je možné zakoupit prostřednictvím Fair, o. s. Můžete tak pro-

žít africká dobrodružství a zároveň podpořit naše projekty v Keni. 

 

 

 
 

Film Nairobi Half Life 
 

Pro ty z vás, kteří se rádi podívají na film z afrického prostředí, doporu-

čujeme keňské drama Nairobi Half Life.  

Vypráví příběh mladého muže Mwase, který si ze všeho nejvíc přeje být 

hercem. Rozhodne se opustit rodnou vesnici a odchází do Nairobi. Tam ho 

hned po příjezdu okradou a on se ocitne bez prostředků na ulici. K tomu se 

ještě připlete mezi zatýkání prodejců a skončí ve vězení. Tam se seznámí s 

bossem gangu zlodějů, který ho po propuštění vezme k sobě do skupiny a 

společně vykrádají auta. Mwas mezitím získá roli v Národním divadle. Chodí 

na zkoušky a krade – ocitá se tak ve dvou rozdílných světech. Podaří se mu 

uspět na prknech, co znamenají svět, nebo skončí za mřížemi?  
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Fairový občasník vydává Fair, o. s. , Francouzská 229/16, 120 00 Praha 2; www.fair-ngo.eu; Číslo 

1/2013 vyšlo 15.7.2013; Složení redakční rady Karel Mezihorák, Hana Mezihoráková, Jan Kolář; 

Fotografie Karel Mezihorák a účastníci projektů; Grafická úprava Karel Mezihorák;  

Tento materiál slouží výhradně pro propagaci Fair, o. s. a je veřejně neprodejný. 

Africký vtip 

 

 

 

 

 

POJĎTE SE ZAPOJIT DO ROZVOJOVÉ ČINNOSTI 
 

Nezisková organizace Fair, o. s., specializující se na rozvojovou spolupráci s Keňou, 

hledá lidi s nadšením, kteří by chtěli rozšířit její řady. 

 

Více informací dostanete u Jitky Votavové (email: jitka.votavova@gmail.com)  

nebo na našich webových stránkách www.fair-ngo.eu. 

 

 

 

 

 

 

 

NAŠI PARTNEŘI 
 

      
 

 

 

Africký šaman je na stáži v New Yorku a v supermarketu pozoruje výtah, jak do něj na-

stoupila starší obtloustlá paní. Za chvíli se dveře opět otevřou a vyjde nádherná dívka. Ša-

man padne před výtahem na kolena a volá:  "Kouzelná skříňko, prosím, počkej chvíli, jen co 

si dojdu pro svoji starou..."  


