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Třídy a nový hostel

Dvě nové třídy jsou již v provozu. Od za-
čátku července se v obou vyučuje. Pro obě 
třídy byla vyrobena skleněná okna. Byl zho-
toven strop a zakoupeno 60 nových lavic.  
V blízké budoucnosti je třeba ještě dokončit 
omítky a nainstalovat elektické zásuvky do 
stěn. Další potřebou je dokončení instalace 
ubikací, a aby se mohly co nejdříve začít  
využívat.

Dalším stavebním úspěchem je nový hos-
tel pro dívky na pozemku u základní školy. 
Stěny stojí už pár týdnů, teď je třeba jen 
dostavět střechu a vnitřní prostory. Ředitel 

Martin zorganizoval sbírku, díky které chce 
oslovit rodiče studentů a další příznivce 
školy LEA, a povzbudit je k spoluúčasti na 
dokončení této stavby. Zmíněná sbírka by 
se měla uskutečnit u příležitosti slavnosti 
zakončení studia základní školy studentů 
sedmé třídy, která se bude konat 17. září.

Výuka v nových třídách
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Jedním z hlavních cílů dobrovolníků bylo 
postavit kurník při střední škole v Don-
gobeshi. Cílem tohoto projektu bylo při-
dat studentům další praktické dovednosti 
ohledně péče o zvířata, konkrétně o slepice. 
Studenti také mohli sledovat celý proces vý-
stavby kurníku a byli zapojeni do některých 
částí, kde mohli načerpat i mnoho pro své 
vlastní podnikání. 

Vše začalo představením projektu vedení 
školy. Řediteli se tento nápad moc líbil a hned 
určil učitele, kteří se v této oblasti orientují. 
Hned při prvním setkání dobrovolníků s po-
věřenými učiteli jsme se všichni shodli, že 
by bylo dobré se podívat na nějaký hotový 
projekt. Jeden z učitelů  nám hned dal tip na 
střední školu v Mbulu, která má svůj vlastní 
kurník. Dne 18.7. vyrazila skupina dobrovol-
níků s učiteli místní dopravou do Mbulu. Po 
dlouhé pěší chůzi celá skupina konečně našla 
kurník! U něho už na nás čekal pán, který byl 
jeho správcem. Po prohlíce kurníku a krát-

ké ukázce co jak funguje, proběhla diskuze 
mezi učiteli a tímto pánem, bohužel ve sva-
hilštině. Na cestě zpět do centra Mbulu nám 
učitelé řekli o skvělém balíčku, o kterém jim 
řekl náš průvodce, který zahrnoval 600 sle-
pic, jídlo a měsíční služby ošetřovatele. Vše 
za skvělou cenu! Hned jsme vysvětlili učite-
lům, že se nejedná o byznys, ale o školní pro-
jekt, který by měl hlavně vzdělávat studenty. 
Po příjezdu se celá skupina dobrovolníků  
a učitelů setkala s ředitelem. Na schůzce se 
rozhodlo o místě, kde by mohl kurník stát,  
a také o celkovém návrhu budovy. 

Tak a můžeme stavět! Ředitel pozval svo-
ji ověřenou skupinu stavitelů, které jsme 
společně představili celý projekt. Hned 
při vyměřování jsme zapojili třetí třídu ze 
střední školy. Studenti si mohli vyzkoušet, 
jak se vyměřují základy budovy a stavitelé 
jim dali pár užitečných rad ohledně stavby 
základů. Pak skupina stavitelů vykopala 
základy a hned na druhý den začala sta-

Kurník už stojí!
Autor: Aniela Taska

Obvodové zdivo hostelu
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Nevím, jak to máte Vy ... ale mne začát-
kem nového školního roku navštívila potře-
ba ohlédnutí se zpět. Ohlédnutí se za létem 
nedávno skončených prázdnin. Měl jsem 
dobrou dovolenou? Jak daleko od domova 
jsem se vlastně dostal? Zažil jsem něco ob-
zvláště dobrodružného? Bylo to vždy fajn, 
nebo se mi přihodilo i něco nepříjemné-
ho? Koho zajímavého jsem potkal? S kým, 
se kterým se často přes rok nevídám, jsem 
mohl strávit společný čas? Otázky mne na-

vět kurník. Práce pokračovaly velmi rychle  
a celý kurník byl dokončený za čtyři týdny. 
Teď už stačí dodělat výběh pro slepice, kde by 
mohly, jak říká ředitel, dělat „exercises“. V plá-
nu je udělat dva výběhy. Jeden, který bude za-
bezpečen shora proti nebezpečným dravcům, 
a slepice se zde budou moct pohybovat i bez 

padaly. Ani jsem na ně nestíhal odpovědět. 
Ale stále mi v hlavě běželo slovo „vděčnost“. 
Ano, nejde o to, jak daleko jsem byl, kolik 
jsem toho prožil a jak moc zajímavé lidi jsem 
potkal. 

Důležitější pro mne je, že si uvědomuji 
obrovskou vděčnost. Nevím, jak to máte Vy 
... ale já jsem se začátkem nového školního 
roku pánu Bohu vděčen za mnohé, co se 
událo v létě. 

dohledu. Druhý výběh bude ohraničený je-
nom plotem a vždy někdo bude muset dohlí-
žet. Bohužel kvůli počtu slepic, který navýšil 
ředitel na 300, dorazí  osazenstvo výběhů až 
za tři týdny, tudíž až po našem odjezdu. Do-
ufáme, že vše půjde tak, jak má, a slepice brzy 
najdou svůj domov v našem kurníku.

Ohlédnutí za létem
Autor: Lukáš Szlaur 
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Nové třídy, kabinety a toalety jsou téměř před 
dokončením. Vlastně možná v době, kdy bu-
dete číst tyto řádky, už bude hotovo. Ještě jed-
nou děkujeme všem, kdo přispěli na toto dílo. 
Naší radostí je to, že na celkových základech 
jsme se podíleli méně než z poloviny. Zbytek 
už zvládali místní ze svých zdrojů. 

• • •

I výstavba hostelu, tedy ubytovny pro děti, 
zdárně pokračuje. I díky významnému daru 
z USA se dokončily zdící práce. Další etapou 
pak bude realizace střechy. Jde zatím o nej-
větší stavbu, se kterou jsme pomáhali. Budou 
tam malé kóje s celkem 144 postelemi. 

• • •

Je naší velkou radostí, že Vám můžeme 
oznámit, že tři tanzanští přátelé, které 
jsme pozvali do Evropy, dostali víza, mají 
koupeny letenky a těší se na setkání s námi. 
Jde o pastora Zaka a ředitele Martina s man-
želkou. Do Evropy přiletí v pátek 4. října  
a budou týden pobývat na východním 

Slovensku. Mezi 9.–15. říjnem budou na 
Třinecku, 16.–17. října pak budou v Praze. 
Od 18. října budou na několik dnů ještě  
v Německu a potom se vracejí domů. Bude-
me vděčni za Vaše modlitby za celou cestu. 
Jejich cesta i pobyt jsou samozřejmě náklad-
né. Pokud byste chtěli jejich cestu podpořit, 
můžete tak udělat zasláním Vašich darů 
na tento účet: 2900428976/2010 (VS:820, 
SS:013). Děkujeme! 

• • •

Chceme Vás pozvat na výroční setkání pro-
jektu Děti Afriky, které nese název Africké 
sny. Letos se uskuteční v neděli 13. října 
v 15.00 opět ve Sborovém centru Hutník. 
A náš program se bude samozřejmě točit 
především kolem našich hostů z Tanzanie. 
Ale jistě se můžete těšit i na mnohé další 
zajímavůstky z Afriky a z našeho projektu. 
Budeme moc rádi, když se na tomto setkání 
s Vámi uvidíme. 

Aktuality


