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elehký úkol če-
koi no skupinu
dobrovolník] v
čele s pastarem
Koňem Flidli-

předeyším ye městě Marogo-
ro- 

"Rydleni 
je tam nesmimě

důležiLé, protaže každý pra-
covník nebo dobloýolnk
který tam přijde, absoluťně
ztrgti soukromí. Ie pořád s
dětmi a nemá vúbec žádný
čos sóm pro seb€,' tysvěťIuje
po příjezd! Flidňch.
Byb) budoýali ý damě storém
několik desíLek let. PNní po-
tro bylo nedakončené, chy-
běly nopřiklad stropy, g
ndchfuelo se v něm skio-
diště_ 

"Pnmómí úkol tedy byl
\,ytvořiť siropy. 5 tím souvi,
s€Io oprovít cistemu no yodu.
kteň se v Tgnzanii nachdzí
Většinou no púdóch. Zjistili
isme ťaky, že ie ý dost zouía
lém sfo\,lr eiekťřino. DěIali
jsme i rczýody ýody,

bourolijsme příčky o stověii
nové, Nokone. jsme iešťě
budovoli kuchyňskou linku,"

ýyjmenováýá
múž-

y tymu dobrovolníkú byl
krcmě Fíidli.ha ještě pravi-
delný účastnik výpraý ]an
6ovlík o dvo novóčci, Morión
Lokai a loseí Bróblík. 

"Byl to

chem (na snímku). Zo necelé
ťři ťýdny museii posťovit dvo
byú pro pracoýnice dětskéha
domoýa v Aftice. we úspěšně
nlddli o Už nyni se dívojí
§něr€m vpřed, No slun.€m
rozpólený kontinent by se
Fndrich róíl ýrótil. "Ríkó se,
že iednou Aíriko, noyždy Aí-
rika. čloyěku přiroste k srdci,
Pakud o nás bude zóiem, ródi
paiedeme i příští rok," říkó
postar z Hustopečí na Břec-
íavsku,
Letós pracoýali ý Tanzanii,

íajn úrn. Důležité je, aby byl
každý samostatný, Próci jsme
si rozdělili o jen proto jsme jí
mohli zo pór dnl: ZýIádnout
tokoyý kur" pochvoluje si
čle^ opaštabké cílkýe a po
dotýkó, že iim s nadšenim
pomdholy i tomní děti,
Na záýěr mise se wproýili 

^aZanzibal, kde putaýoli pa
stezce kořenl 

"Máme spoustu
zážitkú. Ale hloýně jsme byli
ládi, že jsme rnahli být přImo
s těmi dětni, Mám€ rodosl
že děti ý damayě nachózi

bezpečí," dodóý á yedoucí
výprcw


