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Úvodní slovo 

 

Milí přátelé, podporovatelé, příznivci a sponzoři, 

po dalším roku existence vám předkládáme výroční zprávu o našich aktivitách v Tanzanii. 

Rok 2012 byl plný nových věcí a jsem rád, že s klidným svědomím mohu říci, že byl rokem 

úspěšným. Za velice pozitivní hodnotím námi založenou partnerskou organizaci přímo 

v Tanzanii, pod názvem Without Mother Organization (překl. Bez mámy). Důvody, které nás 

k tomu vedly, byly dva. Zejména jsme chtěli mít pevnější základnu přímo na místě a větší, řekl 

bych přímo on-line, kontrolu nad správou všech důležitých věcí, tj. toku finančních 

prostředků, organizace výstavby, komunikace se sirotky apod. Zároveň s tím jsme však také 

chtěli vytvořit možnost, aby tato místní organizace mohla sama žádat o pomoc přímo místní 

vládu, případně získávat finanční prostředky od různých nadací a fondů. V obou případech se 

ukázalo, že naše záměry byly správné a zejména získání finanční dotace od americké 

ambasády, byla výrazným krokem důvěry vůči našim aktivitám. Také díky tomu se podařila 

v loňském roce dokončit servisní budova s kuchyní, jídelnou a skladem. Na letní misi jsme se 

mohli zúčastnit slavnostního otevření dostavěné části centra, kterého se mimo jiné zúčastnili i 

čelní představitelé celého regionu, díky čemuž jsme se dostali také do celostátní tanzanské 

televize a rádií. Ještě v loňském roce jsme stihli zahájit práce na přípojce vody a vypalovali 

jsme cihly na výstavbu sirotčince pro dívky.  

Nelenili jsme však ani v České republice a na podporu naší činnosti jsme založili e-shop 

(TingaTingaShop.cz), ve kterém prodáváme originální africké umění Tinga Tinga. Stali jsme 

se jedním ze tří autorizovaných prodejců těchto obrazů na našem území. Zahájili jsme rovněž 

projekt kávomat pro Afriku a podařilo se umístit první automaty na kávu. Realizovali jsme 

řadu výstav, koncertů a přednášek, na nichž jsme prezentovali naše projekty, za což patří 

veliké díky také všem, kteří nám dobrovolně a nezištně pomáhali s organizací. Náš africký 

zaměstnanec Chris za námi přijel do České republiky a některých z těchto akcí se s námi 

účastnil, což otevřelo možnosti navázání dalších partnerství a přátelství přemosťující hranice 

obou kontinentů.  

Všem, kteří nás jakkoliv podpořili, ze srdce děkuji a věřím, že hlavní cíl letošního roku – 

výstavba sirotčince pro dívky, se podaří úspěšně realizovat. 

 

Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D. 

předseda sdružení  
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Základní údaje 

Identifikační údaje 

Občanské sdružení Bez mámy 

Nošovice 221, PSČ 739 51  

Česká republika 

IČ 27036847 

Bankovní spojení:  2400096696/2010 (CZK) 

   2000096697/8330 (EURO) 

email: www.bezmamy.cz 

 

Předseda: Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D. 

Telefon: +420 737 476 123 

Email: tomas.gongol@seznam.cz 

 

Partneři  

Afričtí partneři 

Whithout Mother Organization 

Partner pro koordinaci a realizaci projektů v Tanzanii 

Nestátní nezisková organizace 

P. O. BOX 1226 

MBEYA 

TANZANIA 

 

Kontakt: Christopher Zacharia Lameck 

Telefon: +255 765 152 545 

Email: chrise.zacharia@gmail.com 

 

Sisters of Our Lady Queen of the Apostles of Mbeya 

Partner pro správu projektů v Tanzanii 

Kongregace řeholních sester  

Diocese of Mbeya 

P. O. BOX 1093 

TANZANIA 

 

Kontakt: 

Matka představená: Immaculate Basil Mirambo 

Telefon: +255 755 894 098 

Email: mirambo1960@yahoo.com 

 

http://www.bezmamy.cz/
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Slovenský partner 

MAHANGO, o.z. 

Palúčanská 613/67 

031 01 Liptovský Mikuláš, Slovensko 

Business identification number: 422 165 75 

 

Kontakt: 

Lubomír Čech 

Telefon: +421 907 522 073 

Email: mahango@mahango.sk  
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Cíle a dosažené úspěchy v předchozích letech 

Občanské sdružení Bez mámy vzniklo v roce 2006 se 

základním cílem pomáhat a všemožně podporovat děti 

v Africe, zvláště pak sirotky. Mezi další cíle patří podpora 

místní komunity ve vlastní soběstačnosti, zejména ve 

zdravotnictví a hospodaření s přírodními zdroji, poskytování 

podporu lidem, kteří nemají prostředky pro vlastní obživu či 

potřebné léky a podpora místní katolické křesťanské 

komunity. 

 

Co se podařilo v Tanzanii v uplynulých letech 

 

V Mahangu se za dobu existence organizace podařilo vybudovat misijní dům, který slouží 

jako zázemí pro místní kongregaci katolických řeholních sester „Sisters of Our Lady Queen of 

the Apostles“, jejichž hlavní náplní práce v Mahangu je péče o sirotky.  Vedle misijního domu 

jsme postavili budovu, která dočasně slouží jako malý sirotčinec pro osm dětí a dispenzář 

(výdejna léků), který je pravidelně zásobován. 

 

Za účelem zajištění potřebného vzdělání 

jsme postavili mateřskou školku, do které 

mají sirotci vstup samozřejmě zdarma a 

ve věku od 3 do 6 let se zde učí psaní, 

čtení a počítání.  Starší děti posíláme na 

základní a střední školy. Za účelem 

finanční pomoci těmto dětem jsme 

zahájili projekt „Adopce sirotků“. Děti 

jsou podporovány, jak celkově (ve všech 

jejich potřebách) nebo částečně placením 

nákladů spojených s jejich vzděláváním.  
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 Křesťané jsou ve vesnici menšinou, ale jejich vzájemná 

pomoc, přístup k práci a k lidem je jiskrou naděje pro 

změnu společnosti, ve které je běžné, že na poli pracuje 

pouze žena. Pomohli jsme proto skupince křesťanů 

s výstavbou kostela, který se stane důstojným místem pro 

slavení mše svaté a skutečným centrem jejich duchovního 

života.  

Projekt Škola škole již po několik let zajišťuje, díky partnerským školám v České republice, 

pravidelnou pomoc 5 školám v Tanzanii. 

Výše zmíněný malý sirotčinec přestal být dostačující pro počet sirotků nutně odkázaných na 

podporu druhých. V roce 2011 jsme začali s výstavbou Centra pro sirotky v Mahangu, 

které poskytne domov až 80 dětem. V průběhu roku 2011 se podařilo téměř zcela dokončit 

první budovu centra – ubytovnu pro chlapce. Zároveň už stály základy pro ubytovnu dívek. 

Co se podařilo v uplynulých letech v České republice 

Stojí za námi celá řada dalších aktivit také zde v České republice. Pozornost věnujeme 

pořádání přednášek, besed a prezentací o našem sdružení, naši činnosti a poměrech 

v Tanzanii. Součástí přednáškové činnosti jsou také přednášky vykonávané na školách 

zapojených do projektu Škola škole. 

Díky řadě dobrovolníků či jiných spolupracovníků zejména z České republiky pořádáme nebo 

zaštiťujeme koncerty, festivaly, výstavy a jiné akce. Účastníme se rozhlasových a televizní 

vystoupení. Zveme mezi nás nové dobrovolníky, z nichž někteří jezdí s námi na humanitární 

mise přímo do Afriky.   
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Organizační struktura 

 

 

 

 

 

 

Ke konci roku 2012 jsme svoje řady rozšířili o dalšího člena, kterým je Mgr. David Carbol. 

K datu 12. 11. 2012 vznikl první pracovní poměr, mzda byla stanovena ve výši 17.500 Kč 

hrubého, tj. čistého 14.027 Kč. Mzda je hrazena zejména z podnikatelské činnosti sdružení, tj. 

prodej kávy v kávomatech a prodeje Tinga Tinga obrazů v našem e-shopu. Peníze v projektu 

Adopce sirotků zůstaly, přijetím prvního zaměstnance, nedotknuty. Zaměstnankyní se stala 

Michaela Gongolová. 

 

  

Předseda (statutární orgán) 

Tomáš Gongol 

Vedení sdružení 

Tomáš Gongol Michaela Gongolová Michal Soták 

Členská schůze 

Členové sdružení, v současné době 7 členů 

Na projektech úzce spolupracují 

• Ondřej Horecký  

• Eliška Nováková 

• Kateřina Znamenáčková 

• David Carbol 



 

10 

 

Aktivity v roce 2012 (Tanzanie) 

Výstavba centra pro sirotky 2012, pokračování prací 

V lednu 2012 byla první budova, ubytovna pro chlapce, téměř hotová. Okna, dveře, vnitřní 

omítky, rozvody pro světlo, sociální zařízení,… 

                                  

 1. budova centra pro sirotky- venkovní práce dokončeny   Stav interiéru (zima 2012) 

V průběhu roku se v první budově centra udělala výmalba, místnosti se vybavily 

poschoďovými postelemi a matracemi. 

          

 Výmalba první budovy jaro 2012                   Vybavení interiéru léto 2012 

      

Centrum pro sirotky v létě 2012                   Slavnostní otevření 1. budovy centra (léto 2012) 
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Kromě dokončovacích prací na první budově započaly práce na budově další. Původní plán 

postavit nejprve obě ubytovny byl přehodnocen a začalo se s výstavbou servisní budovy 

(kuchyň, jídelna a sklad). Důvodem přehodnocení, byla snaha urychlit spuštění provozu 

centra. 

          

Servisní budova červen 2012                       Servisní budova prosinec 2012 

 

Adopce sirotků 2012 

V roce 2012 bylo celkem přijato k „adopci“ 8 nových dětí.  

1. Faraja Festo Nzowa 

2. Gwakisa Hans Mwabulanga 

3. Sibonike Mwamsojo 

4. Salum Selemanin 

5. Shali Erick Mwalyego 

6. Emanuela Joseph Nzunda 

7. Angelina Mwambwalo 

8. Catherine Musa Yangson 
  

V roce 2012 ukončilo adopci 9 dětí. Důvodem ukončení adopce je nejčastější u dospívajících 

dětí, které se rozhodnout dokončit studia svépomocně nebo opustí dobrovolně stávající 

domov (odchod k příbuzným – starším sourozencům, založení rodiny,…).  

Od léta 2012 nebyli do projektu Adopce sirotků přibíráni noví sirotci. Tento stav potrvá až do 

doby dostavby Centra pro sirotky v Mahangu. Nyní nejsou dostupné kapacity k ubytování 

nově příchozích dětí a celková koordinace projektu byla velmi ztížená alternativním 

umisťováním dětí. 

 

Celkem k datu 31. 12. 2012 podporujeme 33 dětí. Celkový počet adoptivních rodičů je 26. 
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Škola škole 2012 

Do projektu Škola škole se v roce 2012 zapojilo 5 základních škola a jedna škola mateřská. 

Finance na projekt Škola škole 2012 byly zajišťovány v průběhu roku 2011. 

 

ZŠ Dubňany 

Opravily se jedny toalety pro dívky, ty v nejhorším stavu. Dále jsme nechali vyrobit okna do 

sborovny a opravit 25 lavic do tříd. 

Pro partnerskou školu v Galule se vybralo 13 630 Kč 

 

ZŠ Ratíškovice  

Děti si zvolili opravit druhou polovinu budovy; první polovinu budovy se jim podařilo vyrobit 

již v minulém roce. 

Pro partnerskou školu v Kise se vybralo 16 294 Kč 

MŠ Sluníčko Ratíškovice  

Nakoupily se pracovní pomůcky (papíry, kopie omalovánek, rohože), nechaly se vyrobit 

tabulky na psaní. Zbytek peněz předán vrchní učitelce - sestře Lucy, aby se použil na nákup 

potřebných pomůcek a nutné opravy. 

Pro partnerskou školku v Mahango/Malawatu se vybralo 3 000 Kč 

 

ZŠ Uherský Brod I.  

Děti si zvolily zafinancovat branky na fotbal. Protože ještě zbyly peníze, pořídily se také 

sloupky na dívčí košíkovou, aby to nebylo holkám líto. Kromě toho se koupily 2 míče, jeden 

na každý sport. 

Pro partnerskou školu v Simike se vybralo 10 016 Kč 

 

ZŠ Mutěnice 

Pořídili jsme 9 rámů pro okna do nedávno omítnuté učebny (omítky sponzorovala ZŠ 

Mutěnice v loňském roce) a dvoje dveře pro dvě učebny. 

Pro partnerskou školu v Ilasio se vybralo 7 000 Kč 

ZŠ Újezdec 

Nakoupily se potřebné učebnice a nechaly se udělat tři lavice z kvalitního tvrdého dřeva. 
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Pro partnerskou školu v Mahangu se vybralo 6 757 Kč 

    

Škola v Kise před opravami     Škola v Kise po opravách 

   

Kvíz o ceny ve škole v Mahangu     Opravené toalety v Galule 

   

Nové branky pro školu v Simike     Tři nové lavice pro školu v Mahangu 

 

Podpora křesťanské komunity 2012 

V roce 2012 se zaplatil první ročník katechetického kurzu pro aktivního člena křesťanské 

komunity v Mahangu, pro Edgara Mlawu. Komunita v Mahangu není dostatečně často 
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navštěvovaná knězem. Vzhledem k obrovským vzdálenostem mezi vesnicemi, je tento úkol 

pro kněze nesnadný. Pravidelná přítomnost katechety je pro komunitu velmi žádoucí. 

Edgara jsme zároveň požádali, aby se naučil mluvit anglicky, abychom se v budoucnu mohli 

dorozumívat i bez prostředníka. Edgar je inteligentní člověk, kterému studium nebude dělat 

potíže. Navíc je velmi ochotný pomáhat nejen nám v době letní mise, ale také sestrám 

pobývajícím na misijní stanici. 

Chudé farnosti v Mahangu poskytujeme menší finanční obnos k úhradě dopravy 

dojíždějícímu knězi. Ten přijíždí maximálně jedenkrát za 14 dní. 

 

Humanitární mise 2012 

Mise Zima 2012 

Projekt Škola Škole 

Zimní mise jsou z pravidla vždy věnovány projektu Škola škole. Navštěvují se partnerské 

školy, plánují se práce na nich a předávají se finance. Na konci mise se ještě jednou dané 

školy navštíví, aby se vidělo a zdokumentovalo, jak se práce chopili, kolik toho zvládli a zda-

li jde vše podle plánu. Při návštěvách škol se nezapomíná na kontakt s dětmi, pořádají se 

fotbalové turnaje, či turnaje v dívčí košíkové nebo se vyhlásí vědomostní kvíz o ceny. 

   

Založení Without Mother Organization  

 Na této misi byla založena partnerská organizace Without Mother 

Organization (to je v překladu Bez mámy). Je to nestátní nezisková 

organizace, jejíž kontaktní osobou a pověřeným pracovníkem je 

Christopher Zacharia Lameck, dloholetý známý zakladatele sdružení 

Ondřeje Horeckého.   

Naše očekávání zrychlení komunikace, přehlednějšího účetnictví, 

rychlejšího řešení úkolů či problémů, se zcela naplnilo. Bezpečné a 

transparentní nakládání s finančními prostředky bude zajištěno 

současnou nutnou přítomnosti Christophera Z. Lameck a jedné řeholní 

sestry (zastupitelky dalšího tanzanského partnera řeholního řádu Sisters 
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of Our Lady Queen of the Apostles of Mbey) při výběru peněz z bankovního účtu a následné 

kontroly účetnictví. 

Blog z mise (Ondra, Eliška  a spol.):          http://bezmamyzima2012.blogspot.cz/   

 

Mise Léto 2012 

Zajištění licencované koupě obrazů Tinga Tinga v Dar es Salaamu  

Se zástupcem TACS (Tingatinga Arts Cooperative Society) Danielem Augustou jsme se 

domluvili nejen na formě dodávaného zboží, ale rovněž na ceně. Aby byla cena, co nejnižší, 

jsme ho nemuseli přemlouvat. Byl dobře obeznámen s naším úmyslem prodeje obrazů (na 

podporu projektů sdružení v Tanzanii) a protože zná místní poměry velmi dobře, je nám 

příznivě nakloněn. Jeden z jeho kolegů navštívil naši základnu v Mahangu, na jihu Tanzanie.  

    

Pozn. Obrazy jsou v prodeji od září 2012 na našem E-shopu: www.tingatingashop.cz 

Služba v sirotčinci v Igogwe 

Hlavním cílem naši návštěvy místa Igogwe bylo předání humanitární pomoci jak místní 

nemocnici, tak přilehlému sirotčinci. Několik dnů jsme se rovněž účastnili běžného chodu 

sirotčince a byli nápomocni při všedních pracích, ale především jsme se věnovali dětem. 

Nedostatkem pozornosti trpí většina z nich. Ke štěstí těchto dětí stačí málo: objímáme se, 

držíme se za ruku, žvatláme, zpíváme, učíme se chodit, hrajeme si. 

   

http://bezmamyzima2012.blogspot.cz/
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Předání humanitární pomoci na určených místech 

Prvním místem předání humanitární pomoci, především léků a vitamínu bylo pro sdružení 

seniorů v Mbeya. Naprostý nedostatek financí (většina z nich nepobírá důchod) je odkázal 

na toto nevládní zřízení, kterému se snažíme občasně pomoci. Druhým, již výše zmíněným 

místem předání materiální pomoci bylo Igogwe. Pro tamější nemocnici jsme přivezli 

obrovskou krabici antimalarik od firmy Roche a další jiné léky či vitamíny. V sirotčinci jsme 

předali hlavně plenky, botičky, oblečení. Misijní stanice v Mahangu a v Mshewe, byly 

poslední místa, kde putovala humanitární pomoc. Kromě léků, vitamínů a oděvů zde putovaly 

nutriční výživy a obvazový materiál. 

     

Dohled nad pokračování stavby Centra pro sirotky 

Na začátku roku 2012 byla první budova centra téměř celá hotová. Na jaře se započalo se 

stavbou budovy servisní (kuchyň, jídelna a sklad). Na letní misi byla tato budova ve stadiu 

hrubé stavby, v průběhu mise se zajistilo zastřešení a začalo se pracovat na oknech. Bohužel 

jsme objevili vážnou závadu na oknech první budovy, síta do oken byla napevno umístěna 

v oknech tak, že se okna nedala otevírat, přestože měla mechanismus, který otvírání 

umožňoval. Tato závada se bude muset odstranit a to znamená náklady navíc. Rovněž bylo 

třeba opravit nově nainstalované dveře a správně přemontovat některé patrové postele. 
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Výstavba kurníku a králikárny u misijního domu 

Výstavba kurníku a králikárny byla zahájena především kvůli osmi sirotkům, o které se setry 

na misijní stanici starají. Chování zvířat je dodnes v Africe, nejlevnější způsob zajištění masa 

či jiných živočišných produktů. Děti ze stanice dobře ví, jak se o slepice a králíky starat, takže 

mohou být sestrám nápomocny. 

     

 

Práce s dětmi – volnočasové aktivity 

Od původního plánu pokračovat na výzkumu úrovně a zázemí okolních středních a 

základních škol nás vzdálil fakt, že na dobu naši mise připadly mimořádné prázdniny. Školy 

zely prázdnotou, žáci byli doma a učitelé byli povoláni k celostátnímu sčítání lidu. To platilo 

také pro školky, takže naplánovaná výuka tam se nekonala. Alespoň ne tak úplně podle 

původní představy. Školku jsme otevřeli a mohl do ní přicházet kdokoliv. Učili jsme se 

poznávat barvy, počítat a také trochu mluvit anglicky. Rozvíjeli jsme fantazii kreslením, což 

byl pro děti zážitek. Venku se konaly pohybové aktivity téměř každý den. Fotbal, házení 

s míčkem, frisbee,… Nechyběl ani soutěžní den, kterého se zúčastnilo 60 dětí z okolí. 

Všechny děti byly oceněny. Se sirotky ze stanice jsme podnikli malý výlet k vodnímu 

propadání. Na výletě ještě nebyly, takže poprvé zakusily to, co je pro naše děti zcela běžné. 
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Služba v provozu malého sirotčince při misijní stanici 

Při velkém počtu osob, které na stanici v době naši mise pobývaly, narostlo přirozeně i 

množství práce. Snažili jsme se být k dispozici tam, kde bylo aktuálně potřeba. Často se 

pomáhalo s vařením, jednou jsme dokonce uvařili (usmažili) českou večeři – bramborové 

placky a všem to moc chutnalo. Mladším dětem se pomáhalo s praním jejich prádla, udělala 

se jim údržba šatníku, což znamenalo, že se celé dny zašívalo. Podařilo se vyrobit i užitečné 

policové systémy nejen pro děti, ale také do skladovacích prostor. Pravidelně se chodilo 

zalévat vysázené stromky a organizovaly se brigády na přípravu slavnostního otevření první 

budovy sirotčince. 

     

 

 Blog z mise (Michal, Tom, Miška a spol.):  http://bezmamyleto2012.blogspot.cz  

 

  

http://bezmamyleto2012.blogspot.cz/
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Aktivity v České republice a na Slovensku 2012 

 

Spuštění nových webových stránek sdružení 

V průběhu léta 2012 byly spuštěny nové webové stránky sdružení. Lepší prezentace a 

přehlednější uspořádání informací a snazší administrace byly hlavními důvody potřeby 

nových stránek. Představy členu sdružení byly naplněny a s ohlasů veřejnosti lze vyčíst 

celková spokojenost s novým provedením i vzhledem. Programování i řada dalších 

souvisejících činností byla vykonána bezúplatně. Velké díky patří Radkovi Lyčkovi. 

Založení e-shopu za účelem podpory sdružení  

Internetový prodej obrazů Tinga Tinga a jiných předmětů byl 

založen výhradně na podporu činnosti a projektů našeho sdružení. 

Veškerý výtěžek z prodeje putuje do kasy sdružení. Pro tento prodej 

byly vybrány obrazy Tinga Tinga proto, že jsou jedinečným uměním 

pocházejícím právě z Tanzanie. Jejich nákupem člověk podpoří, jak 

humanitární činnost sdružení, tak vlastně i samotné malíře, kteří to 

při svém živobytí nemají snadné. E-shop byl spuštěn na 

internetových stránkách www.tingatingashop.cz 

 

Zahájení veřejné sbírky 

Dne 3. 6. 2012 byla zahájena veřejná sbírka za účelem: Získávání finančních prostředků 

na vzdělávání dětí a zlepšení životních podmínek sirotků a sociálně znevýhodněných 

ve venkovských oblastech regionu Mbeya v Tanzanii ve spolupráci s Without Mother 

Organization. Tento způsob získávání financí je kontrolován Krajským úřadem 

Moravskoslezského kraje a slouží zejména k vybírání financí formou zapečetěných 

pokladniček. Cílem pro rok 2013 je rozšířit tento způsob na získávání financí formou 

dárcovských zpráv (DMS). 

Přijetí prvního zaměstnance 

Činnost sdružení Bez mámy se stále rozšiřovala a kladla na nás nové administrativní a další 

časově náročné úkoly, které jsme již nebyli schopni celé vykrýt na základě naší dobrovolnické 

práce. Stáli jsme tedy před rozhodnutím, jestli aktivity omezit a přizpůsobit našim časovým 

možnostem, čímž bychom museli zastavit další rozvoj projektů, nápadů a možností, které se 

před námi otevřely. Druhou variantou bylo přesunout část nejvíce zatěžující práce na člověka, 

který bude věci dělat za pravidelnou mzdu. 

Po diskuzi mezi členy sdružení a blízkými přáteli a dobrovolníky, jsme se nakonec rozhodli 

pro variantu druhou, tedy zaměstnat jednoho z nás, aby se mohl této práci věnovat naplno a 

uvolnit tak ruce ostatním, aby se mohly projekty dále rozvíjet. Tuto roli na sebe vzala členka 

vedení sdružení Michaela Gongolová a v její náplni práce budou zejména administrativní 

úkoly, správa webu, eshopu, přednášková činnost, komunikace s adoptivními rodiči, 
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komunikace se sponzory, zpracovávání dat z Afriky, koordinace dobrovolníků a mnoho 

dalších aktivit, které přináší každodenní život sdružení. 

 

Pracovní poměr vznikl k datu 12. 11. 2012, mzda byla stanovena na 17.500 Kč hrubého, tj. 

čistého 14.027 Kč. Mzda je hrazena zejména z podnikatelské činnosti sdružení, tj. prodej kávy 

v kávomatech a prodeje Tinga Tinga obrazů v našem eshopu. Peníze v projektu Adopce 

sirotků jsou, přijetím prvního zaměstnance, nedotknuty.  

 

Ocenění Bez mámy 

Cena za osobní zaujetí – Srdcař roku 2012 

Zakladatel Občanského sdružení Bez mámy Ondřej Horecký získal 

cenu Via Bona, což je cena za filantropii udílená Nadací Via a Nadací 

The Kellner Family Foundation, pod záštitou Velvyslanectví 

Spojených států amerických  

Na stránkách Ceny Via Bona (www.cenaviabona.cz) o něm napsali: 

Také v tomto případě projekt porotu zaujal hned na první pohled. 

Mladých lidí, kteří namísto budování kariéry odjedou po vystudování vysoké školy do 

zahraničí pečovat o ochrnuté lidi a vydělané peníze použijí na péči o sirotky v Tanzanii, moc 

neexistuje. Ondřej Horecký založil v roce 2006 občanské sdružení Bez mámy, které pomáhá v 

Tanzanii hledat adoptivní rodiče pro sirotky a navazuje dlouhodobou spolupráci mezi 

českými a africkými školami. Je opravdový „srdcař“! „Díky Ondrovi vzniklo sdružení 

mladých lidí, kteří dávají osobní příklad dětem, jak lze efektivně pomáhat potřebným,“ říká 

Přemysl Filip, Senior manažer společenské odpovědnosti společnosti Vodafone, jenž je 

partnerem této ceny. 

První místo z výstavy Tato planeta 12 

Členka sdružení Michaela Gongolová získala 1. Místo 

na výstavě Tato planeta 2012 za fotografii s podtitulem: „ Již 

se nechci schovávat“. Fotografie byla pořízena na misi 

do Tanzanie v roce 2011, v sirotčinci pro malé děti v Igogwe.  

Finanční ocenění 2000 Kč, stejně jako dar pořadatelů (rovněž 

2000 Kč) byly poukázány na účet sdružení Bez mámy. 

Pořadatelem výstavy, jejímž cílem je oživit kulturní dění 

i v malých obcích regionu a propagovat činnost českých 

humanitárních organizací jinde než v tradičních centrech 

kulturního dění, je Občanské sdružení sv. Alžběta Uherská. 

 

Vítězné foto: „ Již se nechci schovávat“ 

http://prague.usembassy.gov/
http://prague.usembassy.gov/
http://www.cenaviabona.cz/
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Bez mámy v médiích 

 

1. 20. 5. 2012 – Frýdecko-místecký a třinecký deník: Tomáš Gongol pomáhá sirotkům 

v Tanzanii - http://fm.denik.cz/zpravy_region/tomas-gongol-pomaha-sirotkum-v-

tanzanii-20120520.html 

2. 13. 9. 2012 – Lidovky: Ceny Via Bona: za hledání rodičů sirotkům i pomoc sociálně 

slabým - http://relax.lidovky.cz/cena-za-dobrocinnost-gymnaziste-pomahaji-socialne-

vyloucenym-detem-1g4-/ln-zajimavosti.asp?c=A120913_214709_ln-zajimavosti_ase 

3. 19. 9. 2012 – Týden: Hvězdné minuty pro filantropy. Palác obsadila dárcovská elita - 

http://www.tyden.cz/rubriky/nazory/marek-salek-v-jinem-stavu/hvezdne-minuty-pro-

filantropy-palac-obsadila-darcovska-elita_246518.html 

4. 14. 9. 2012 – ČT 1 – Sama doma:http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1148499747-

sama-doma/412236100171014/obsah/219141-pomoc-sirotkum-v-tanzanii/ 

5. 1. 10. 2012 - ČT 1 – Sama doma:  http://www.ceskatelevize.cz/porady/1148499747-

sama-doma/212562220600118/video/221870 

6. 15. 10. 2012 – Český rozhlas 2: http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2743190 Rozhovor 

se zakladatelem sdružení Bez mámy, se Srdcařem roku 2012, Ondřejem Horeckým 

7. 8. 11. 2012 - ČT 1 – Dobré ráno: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10435049455-

dobre-rano/312292320120104/video/ 

8. Další vstupy s dobrovolníky Bez mámy proběhly na TV Metropol v pořadu 

Na vrcholu 

9. V době konání letní mise se objevily články o sdružení i v regionálním tanzanském 

tisku, proslov předsedy sdružení Tomáše Gongola byl vysílán v tanzanském rádiu. 

 

Přednášky 

Pomocí přednášek a rozhovorů se snažíme přiblížit činnost našeho sdružení širší veřejnosti. 

Osobní prezentaci pokládáme za velmi důležitou. Informace na našich internetových 

stránkách ani letáčky nemohou nahradit osobní zprostředkování zážitků z Afriky a našich 

snah pomoci místním obyvatelům. V uplynulém roce se nám podařilo uspořádat či absolvovat 

20 prezentací našeho sdružení a naši humanitární činnosti. 

 

1. 14. 2. 2012 – Plzeň – účast na Konferenci SYSTÉMY INSTITUCIONÁLNÍ PÉČE 

O DĚTI V ČR A V ZAHRANIČÍ; pořadatel: Federace dětských domovů ČR. 

Vystoupili jsme aktivně s příspěvkem o situací sirotků ve Východní Africe. 

2. 30. 3. 2012 - Praha - Beseda v Růžové čajovně 

3. 1. 4. 2012 -  Praha - Africké odpoledne v Mateřském klubu Rybička (program pro 

děti a rodiče) 

4. 19. 5. 2012 – hospoda u Arnošta ve Frýdku-Místku – Projekce a besídka: 

„Pomáháme sirotkům v Africe“ 

5. 28. 6. 2012 – Liptovský Mikuláš (SR) – přednáška o činnosti v Africe, ve 

spolupráci s organizací Mahango, o.z. 

6. 28. 10. 2012 – farnost Dobratice – přednáška o tanzanské misi 2012 

http://fm.denik.cz/zpravy_region/tomas-gongol-pomaha-sirotkum-v-tanzanii-20120520.html
http://fm.denik.cz/zpravy_region/tomas-gongol-pomaha-sirotkum-v-tanzanii-20120520.html
http://relax.lidovky.cz/cena-za-dobrocinnost-gymnaziste-pomahaji-socialne-vyloucenym-detem-1g4-/ln-zajimavosti.asp?c=A120913_214709_ln-zajimavosti_ase
http://relax.lidovky.cz/cena-za-dobrocinnost-gymnaziste-pomahaji-socialne-vyloucenym-detem-1g4-/ln-zajimavosti.asp?c=A120913_214709_ln-zajimavosti_ase
http://www.tyden.cz/rubriky/nazory/marek-salek-v-jinem-stavu/hvezdne-minuty-pro-filantropy-palac-obsadila-darcovska-elita_246518.html
http://www.tyden.cz/rubriky/nazory/marek-salek-v-jinem-stavu/hvezdne-minuty-pro-filantropy-palac-obsadila-darcovska-elita_246518.html
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1148499747-sama-doma/412236100171014/obsah/219141-pomoc-sirotkum-v-tanzanii/
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1148499747-sama-doma/412236100171014/obsah/219141-pomoc-sirotkum-v-tanzanii/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1148499747-sama-doma/212562220600118/video/221870
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1148499747-sama-doma/212562220600118/video/221870
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2743190
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10435049455-dobre-rano/312292320120104/video/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10435049455-dobre-rano/312292320120104/video/
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7. 4. 11. 2012 - farnost Domaslavice – přednáška o tanzanské misi 2012 

8. 7. 11. 2012 – Lidový dům ve Frýdku – Místku, přednáška o činnosti o.s. Bez 

mámy a o tanzanské misi 2012 

9. 14. 11. 2012 – Střední odborná škola, Frýdek – Místek, dvě přednášky o životě v 

Tanzanii a o projektech sdružení Bez mámy pro vybrané třídy 

10. 17.11.2012 – Praha Jižní město - přednáška o činnosti o.s. Bez mámy a misi 2012, 

hostem je představitel partnerské organizace Without Mother, Christopher Z. 

Lameck 

11. 20. 11. 2012 - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, přednáška: 

Humanitární pomoc ve Východní Africe, přednášející: Christopher Z. Lameck 

12. 20. 11. 2012 – Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek – Místek; 

tři přednášky o životě v Tanzanii a o projektech sdružení Bez mámy pro vybrané 

třídy 

13. 22. 11. 2012 - Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek – Místek; 

tři přednášky o životě v Tanzanii a o projektech sdružení Bez mámy pro vybrané 

třídy (host: Christopher Z. Lameck) 

14. 22. 11. 2012 – Dobrá - přednáška o činnosti o.s. Bez mámy v Tanzanii a o misi 

2012 s Christopherem Z. Lameck 

15. 23. 11. 2012 – Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek – Místek; 

tři přednášky o životě v Tanzanii a o projektech sdružení Bez mámy pro vybrané 

třídy 

16. 26. 11. 2012 – ZŠ Štítná nad Vláří, ZŠ Uherský Brod I – povídání o tanzanských 

dětech, kultuře a činnosti o.s. Bez mámy s Christopherem Z. Lameck 

17. 27. 11. 2012 - ZŠ Ratíškovice a MŠ Sluníčko v Ratíškovicích – povídání o 

tanzanských dětech, kultuře a činnosti o.s. Bez mámy s Christopherem Z. Lameck 

18. 4. 12. 2012 - Střední odborná škola, Frýdek-Místek, přednáška o životě v 

Tanzanii a o projektech sdružení Bez mámy pro vybrané třídy (host: Christopher Z. 

Lameck) 

19. 7. 12. 2012 - ZŠ Dobratice – povídání o tanzanských dětech, kultuře a činnosti o.s. 

Bez mámy s Christopherem Z. Lameck 

20. 19. 12. 2012 – Střední zdravotnická škola ve Frýdku-Místku, přednáška o životě v 

Tanzanii a o projektech sdružení Bez mámy pro vybrané třídy 
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Koncerty, divadelní představení a jiné akce 

Nedílnou součástí našich aktivit v České republice jsou různé kulturní akce, jejichž výtěžek je 

věnován na podporu činnosti našeho sdružení. Za jejich uspořádání vděčíme především našim 

dobrovolníkům či jiným iniciativním lidem dobré vůle. Některé z níže uvedených akcí jsou na 

naši podporu pořádány opakovaně. 

 

1. 19. 2. 2012 - Divadelní představení:  Dobytí severního pólu; divadelní soubor 

Motyka, pořadatel: Doberský kulturní spolek 

2. 19. 5. 2012 – Koncert pro Afriku, hospoda u Arnošta ve Frýdku-Místku; 

pořadatelka: Pavlína Mikolášová ze skupiny The Lights of Reims  

3. 30. 5.2012 - Hudební festival DOBRfest 2012, pořadatel: Doberský kulturní 

spolek 

4. 7. 7. 2012 – Bazar ve stodole – prodej nošených oděvů na podporu Bez mámy, 

pořadatelka: Anežka Liberdová 

5. 16. 7. 2012 - Misijní jarmark – pořadatel: farnost Domaslavice 

6. 7. -8. 9. 2012 - X. Mezinárodní festival “Na vodě”, pořadatel Občanské 

sdružením S úsměvem 

7. 8.-9.9.2012 – E.ON Junior Cup, pořadatel Energetická společnost E.ON, o.s. Bez 

mámy obdrželo 10 Kč za každý padlý gól a samozřejmě i něco navrch. 

8. 1. 10. 2012 – Zakládání parku přátelství v Dubňanech (zasadili jsme jako strom 

dobré vůle platan javorolistý); pořadatel: o.s. Kulturní soužití 

9. 28. 10. 2012 - Divadelní představení:  Kterak Krákorka se Zlobuchou ztratily 

kouzelnickou knihu, divadelní soubor SERUM, pořadatel: Doberský kulturní 

spolek 

10. 17. -18. 11. 2012 – prodejní výstava obrazů Tinga Tinga, Praha Jižní město, 

KCMT, pořadatel: o.s. Bez mámy 

11. 6. 12. 2012 - prodejní výstava obrazů Tinga Tinga, v rámci Dne otevřených 

dveří Střední školy gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek; pořadatel: o.s. 

Bez mámy 

12. Výstava fotografií Tato planeta 12, pořadatel: Občanské sdružení sv. Alžběta 

Uherská 

13. V průběhu roku probíhala výstava obrazů Tinga Tinga v prostorách firmy 

Vendavo, pobočka Ostrava 
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Zhotovení charitativního kalendáře pro rok 2013  

Za přispění Kateřiny Znamenáčkové, Eriky Olbertové a agentury Adhog se nám podařilo 

zhotovit kalendář, jehož prodej podpořil projekty a činnost našeho sdružení. Náklady 

na výrobu a tisk byly zcela sponzorovány. 

 

Spolupráce s golfovými kluby 

Díky spolupráce s níže jmenovanými golfovými kluby a společnostmi se podařilo v roce 2012 

získat finanční prostředky na podporu projektů o.s. Bez mámy. V sezóně bylo pořádáno 

několik vložených soutěží a golfoví hráči přispívali na stavbu sirotčího centra. 

 

 Golfový klub Karlštejn 

 Golfový resort Mladé Buky 

 Golf club Konopiště 

 Golf Ypsilonka 

 CZ Golf - Benátky 

 Agentura Chloeproduction 

 Agentura Martina Tomsy 

 

Umístili jsme první “kávomaty pro Afriku” 

 

Projekt spočívá v umístění kávomatu 

firmy Dallmayr v provozovnách firem, 

v obchodech, na středních či vysokých 

školách, na úřadech a dalších institucích. 

Instituce, které se rozhodnou ve svých 

prostorách umístit tento kávomat, se tak 

stanou podporovateli projektů o.s. Bez 

mámy. Tržby z prodeje kávy jsou 

primárně určeny pro účely budování 

a správy sirotčího centra Mahango. 

 

    

V roce 2012 se nám podařilo umístit dva kávomaty. Oba 

tyto přístroje ochotně umístila ve svých prostorách Střední 

průmyslová škola, obchodní akademie a jazyková škola, 

Frýdek-Místek. 

Každý takto umístěný kávomat nejen že má zaměněn čelní 

obraz za fotografii tematickou s popisem toho, na jaký účel 

získané finance poputují, ale také obsahuje názvy 

organizací, které provoz a zprostředkování zaštiťují. Dále 

je v blízkosti kávomatu vyvěšen plakát, který informuje 

žáky a učitele o aktuálních projektech sdružení 
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Finanční zpráva 2012 

 

zůstatek k 31. 12. 2011 245 186, 40 Kč  

 

celkové příjmy za rok 2012 916 217,38  Kč 

celkové výdaje za rok 2012 922 599,77 Kč 

rozdíl příjmu a výdajů 2012   -6 382,39  Kč 

 

zůstatek k 31. 12. 2012 238 786, 01 Kč 

 

 

 

Porovnání mezi lety 2011 a 2012 

  2011 2012 

zůstatek s předešlého roku 241 775,54 Kč 245 168,40 Kč 

celkové PŘÍJMY 964 809,43 Kč 916 217,38 Kč 

celkové VÝDAJE 961 416,57 Kč 922 599,77 Kč 

ROZDÍL 3 392,86 Kč -6 382,39 Kč 

zůstatek na konci období 245 168,40 Kč 238 786,01 Kč 

 

Tab. 1: Porovnání příjmu, výdajů a jejich rozdílu mezi lety 2011 a 2012 

 

 

 

Porovnání dary a podnikatelská činnost 

2012 příjmy výdaje rozdíl 

Dary 793 418,38 Kč 812 683,93 Kč -19 265,55 Kč 

Podnik. činnost 122 799,00 Kč 109 915,84 Kč 12 883,17 Kč 
 

Tab. 2: Rozdíl příjmů a výdajů: dary a podnikatelská činnost v roce 2012 
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Struktura příjmu 2012 

 

Příjmy jsou strukturovány podle našich projektů a podle variabilních symbolů, pod kterými 

přicházejí na náš účet. Příjmy z podnikatelské činnosti se dělí na příjmy z kávomatů (Projekt 

Kávomat pro Afriku) a z prodeje afrických obrazů Tinga Tinga či doplňkového zboží 

(kalendáře, pexeso,…).  

 

 

 

PŘÍJMY 

označení VS 
celkem 

916 217,38 Kč 

 DARY 793 418,38 Kč 

Výstavba centra 111 99 514,60 Kč 

Nákup cihel 112 138 546,28 Kč 

Adopce sirotků 22xx 252 382,72 Kč 

Potřeby sirotků 222 34 210,00 Kč 

Křesťanská komunita 333 11 620,00 Kč 

Škola škole*/** 444 21 413,00 Kč 

Dary nespecifikované  x 231 511,45 Kč 

 PODNIK. ČINNOST 122 799,00 Kč 

Prodej OBRAZŮ, aj. zboží 109 051,00 Kč 

Prodej KÁVY 13 748,00 Kč 
Tab. 3: Přehled příjmů: dary a podnikatelská činnost v roce 2012 

 

 

*V průběhu roku 2012 bylo v projektu Škola škole celkově získáno 51 522 Kč, rozdílná částka (30 109 

Kč) byla do účetnictví zahrnutá až 3. 1. 2013.  

**K realizacím projektů Škola škole dochází vždy v roce následujícím po roce, kdy byly získávány 

finanční prostředky českých partnerských škol. 
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struktura výdajů 2012 

Výdaje dary do Tanzanie jsou strukturovány podle našich projektů. Dalšími výdaje jsou spjaté 

s provozováním podnikatelské činnosti a také s režijními náklady v České republice. 

VÝDAJE 

označení 
celkem 

922 599,77 Kč 

DARY do Tanzanie 812 683,93 Kč 

Výstavba centra 312 406,25 Kč 

Adopce sirotků 221 745,00 Kč 

Škola škole 55 800,00 Kč 

Misijní stanice,sirotčinec, školka Mahango 47 032,50 Kč 

Křesťanská komunita 5 625,00 Kč 

Režie v Tanzanie 117 047,50 Kč 

Dary na jiné účely 57 150,00 Kč 

PODNIK.ČINNOST, režie v ČR 109 915,84 Kč 
 

Tab. 4: Přehled výdajů: dary a podnikatelská činnost v roce 2012 

 

*Částky výdajů realizovaných v Tanzanii nejsou zcela přesné z důvodu rozkolísanosti kurzu 

tanzanské měny (TZS-tanzanský šilink), pro výpočet byl brán kurz 100 TZS = 1,25 Kč 

 

Graf 1: Vývoj tanzanské měny v roce 2012 (100 TZS/ Kč);  
zdroj: http://www.kurzy.cz/kurzy-men/kurzy.asp?A=G&V=3&m1=CZK&m2=TZS&od=1.1.2012&do=31.12.2012&T=1 
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Úkoly na rok 2013 

Dostavba 3. Budovy Centra pro sirotky, přivedení vody ke komplexu 

V roce 2013 plánujeme dostavět Centrum pro sirotky v Mahangu, tak aby byly dokončeny 

všechny tři důležité budovy. Dvě budovy už jsou kompletní a s třetí budovou se začne z kraje 

roku 2013, hned jak se uvolní pracovní síla vázaná v hospodářství (v tomto období se začíná 

s pěstováním veškeré zemědělské produkce). Zároveň je tento rok potřeba zajistit zdroj pitné 

a užitkové vody pro celé centrum. Schválené připojení na obecní vodovod, vybudovaný 

v minulosti Dány, čeká rovněž na realizaci. Zdroje užitkové vody by měly být zajišťovány 

s ohledem na využití období dešťů a jímání do vhodných rezervoárů. Splnění těchto dvou 

stanovených hlavních úkolů závisí především na dostatečném množství finanční prostředků. 

 
  Popis Položka TZ šilink  EURO  CZK 

Obvodové zdi Cihly 3 000 000 1 488 37 500 

  Cement a písek 7 950 000 3 943 99 375 

Věnec Cement 950 000 471 11 875 

  Agregát 600 000 298 7 500 

  Dřevo 380 000 188 4 750 

  Hřebíky 35 000 17 438 

  Písek 800 000 397 10 000 

  Podpěry 228 000 113 2 850 

  Železné tyče 1 320 000 655 16 500 

  Spojovací drát 35 000 17 438 

Střecha Plech 3 460 000 1 716 43 250 

  Hřebenové krytí 195 000 97 2 438 

  Dřevo 1 600 000 794 20 000 

Dveře, okna 23 dveří a 20 oken 7 120 000 3 532 89 000 

Podlaha  Cement 720 000 357 9 000 

  Písek 800 000 397 10 000 

Omítka Cement 1 800 000 893 22 500 

  Písek 800 000 397 10 000 

  Vápno 440 000 218 5 500 

Strop Stropní desky 1 620 000 804 20 250 

  Hřebíky 140 000 69 1 750 

Malba   3 022 000 1 499 37 775 

Elektřina   2 500 000 1 240 31 250 

Instalatérství. Kanalizace, septik   4 000 000 1 984 50 000 

Práce   13 000 000 6 448 162 500 

CELKEM   56 515 000 28 033 706 438 

 

Tab. 5: Rozpočet na ubytovnu pro dívky v MAHANGU     
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Spuštění provozu celého Centra 

Předpokládáme, že věci půjdou dobře a že bude dostatek financí na splnění výše zmíněných 

hlavních úkolů. Téhož roku bychom rádi spustili provoz celého centra. Měli by být umístění 

první sirotci a mělo by se přijmout několik zaměstnanců z řad vychovatelů, vychovatelek, 

údržbářů, kuchařek,… 

Vytvoření projektu samofinancování centra 

V průběhu roku bychom rádi vytvořili a nastínili projekt samofinancování Centra pro sirotky 

v Mahangu. Začátky realizace tohoto projektu budou dalším krokem, hned po spuštění 

provozu centra.  

Filozofií sdružení Bez mámy je pomáhat přesně v duchu zásady „Nedávat rybu, ale učit 

rybařit“. Proto je naší snahou nastavit celý projekt tak, aby byl soběstačný a nezávislý na 

pomoci zvenčí. Jen takto se budeme moci pozvolna přesunout k dalším projektům pomoci. 

Úkol to není snadný, ale to neznamená, že by byl nereálný. 

 

DMS 

V roce 2013 se chceme zapojit do DMS služby (získávání finančních 

prostředků přes dárcovskou SMS). Všechny náležitosti a podmínky 

s tím spojené kompletně splníme na jaře 2013 a po té zažádáme o 

schválení Radu DMS. 

Potřeba zapojení do toho projektu vznikla v souvislosti kontaktu 

s pomocníky a nadšenci Bez mámy, kteří nedisponují dostatečnými peněžními prostředky, 

aby mohli naše sdružení finančně podporovat. Jedná se zejména o studenty a důchodce, pro 

které se finanční přispívání, díky DMS, stane možným. Zároveň je tento způsob přispívání, 

pro dárce, poměrně pohodlný. 

 

Kurzy pro dobrovolníky 

Snaha začít organizovat kurz pro dobrovolníky je 

reakcí na potřebu dobrovolníky nejen lépe připravit 

na podmínky tanzanského prostředí, ale také je 

profesionalizovat na činnosti, které se z hlediska 

získaných zkušeností jeví jako užitečné.  

Kurzy by měly přiblížit jak cestovatelské nároky 

(rizika, hygienická úroveň, podnebí, možnosti 

zdravotnictví,…), tak především smysl 

dobrovolnictví, filozofii Bez mámy a náplň práce 
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na místě. V neposlední řadě by měl proběhnout malý úvod do svahilštiny. 

Oslovení nových škol pro projekt Škola škole 

Rádi bychom oslovili nové školy z České republiky, aby se staly partnerskými školami 

tanzanských škol a pomohly jim k důstojnějším podmínkám pro výuku. Projekt Škola škole si 

zaslouží pozornost nejen pro samotnou pomoc školám v Tanzanii, ale také pro svůj výchovný 

základ, který dětem u nás může zprostředkovat pohled na jejich vrstevníky, kteří se nemají ani 

zdaleka tak dobře jako ony. 

Nalezení dalších míst pro kávomaty 

Finanční prostředky získané provozováním kávomatů slouží k podpoře 

činnosti sdružení a jeho projektů. Nalezení dalších míst, kde by bylo 

umístění kávomatu firmy Dallmayr možné, je pro naše sdružení více 

než žádoucí. Takže i v tomto roce budeme oslovovat nejen ředitele 

středních škol, ale také vedení vysokých škol či větších firem, které 

budou, tomuto projektu s humanitárním podtextem, nakloněni.  

 


