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Drazí přátelé SfU ! 

Po letních prázdninách Vás zdravíme z vesničky Nyakyera na jihozápadě Ugandy ! Tady jsme v červenci a 

začátkem srpna měli odbobí sucha. V srpnu už zaúřadovali přivolávači deště (rainmakers) a přivolali déšť. Tak tomu místní 

lidé věří. Věří, že přivolávači deště dokážou přivolat déšť, nebo ho i zadržet (jako například když bývá jednou měsíčně velký 

trh ve vesnici, místní lidé musí přivolávačům deště zaplatit peníze, aby nepřivolali déšť, což by snížilo tržby). Nebo taky 

věří, že přivolávači deště dokážou přivolat bouřku a zařídit, aby blesk udeřil do jistého človeka. Když se chcete zbavit 

nepřítele a samozřejmě pořádně zaplatíte, přivolávač deště vám to zařídí. Další teorie přivolání deště spojená s katolictvím 

je, že déšť přinese Panna Marie na katolický svátek Nanebevzetí 15.8. Obvykle v této době začíná období deštů. Letos to 

bylo o týden dřív. 

Během těchto dvou měsíců se u nás vystřídalo několik dobrovolníků a návštěv. Do Ugandy přiletěla opět zestava: 

jenatelka SfU Monika Nová, jeden z koordinátorů Lukáš Malý a Juraj Jakubčiak. Navštívili nás také Gabika a Robert ze 

Slovenska a přivezli zásoby zdravotnického materiálu. 

    

Juraj, Monika, Veronika  a Lukáš                                         návštěva ze Slovenska : Gabika a Robo před novostavbou 

 

Taky děti, které podporujeme ve studiu, Gilbert, Desire a Jane, měli prázdniny a trávili je u nás. Jane a Gilbert 

nemají rodiče, Desire má jenom matku, která je těžce nemocná, proto Desire tráví prázdniny u nás. Její matka Sylvia uprchla 

z Rwandy během genocidy, kde byla zabita její rodina. V Ugandě byla odkázána na manžela, za kterého ji provdali. 

Nevěděla, že manžel je HIV pozitivní a jeho první manželka zemřela na AIDS. Poté zemřel i on a teď je nemocná i Sylvia. 

Desire je naštěstí zdravá. Za matkou ji posíláme vždy na týden během prázdnin, protože se o ní nezvládá starat. Většinu času 

Sylvia teď jen leží “v posteli“ (teda na staré matraci, kterou má) a když má více sil, jde pracovat na zahradě sousedů, kteří ji 

za to dají banány matooke. Když je Desire u ní, nosí vodu v kanystrech, sbírá dříví na oheň a vaří a stará se o matku. Přitom 

má jenom pět let.  



 Newsletter 

       

Gilbert, Desire, Lukáš a Jane                                           společná snídaně  

Koordinátor, student medicíny Lukáš Malý přiletěl na dva měsíce vypomáhat na klinice. Během této doby 

navštívil i českou kliniku v Itibu v Keni a získal cenné zkušenosti a tipy pro naši práci. 

Určitě jste zaslechli ve zprávách informace o ebole v Africe. Mnoho lidí nás kontaktovalo a ptalo se, jak je to 

s ebolou u nás. Letos v Ugandě žádný případ hlášen nebyl, epidemie propukla v západní Africe. Proto jsme se rozhodli 

publikovat článek o ebole na našich stránkách www.shalomforuganda.cz, vysvětlující jaké jsou cesty nákazy ebolou, 

příznaky, opatření a kdy se v Ugandě vyskytovala. 

V červenci dobrovolníci uspořádali sportovně-vzdělávací odpoledne na základní škole Nyakyera. Děti dostali 

darované plyšáky ze sbírky, kterou uspořádala jednatelka Monika Nová v ČR. Na základě darů z ČR, byli pro děti ZŠ 

Nyakyera zakoupeny a darovány atlasy. 

       

sportovně vzdělávací odpoledne                                 děti dostali jako odměnu za soutěžení plyšáky 

 Dobrovolníci pro děti připravili zábavu i ve volném čase po škole. Díky fotbalovým míčům, které přivezl 

dobrovolník Peter, mohli děti hrávat fotbal na našem dvorku. Peter vyučoval na základní škole angličtinu a naučil děti 

několik písniček. 



 Newsletter 

    

Děti denné hrávali fotbal na našem dvorku                              dobrovolník Peter a jeho třída 

 

Plánované a dlouho očekávané přestěhování zdravotního centra do nové budovy se nekonalo, protože se nám ještě 

nepodařilo dokončit všechny práce. Pořád chybí elektřina a voda.  Solární panely jsou drahé a vládou přislíbené zavedení 

elektrické linky na pozemek se ještě nekonalo. Projekt přivedení vody na pozemek je již vypracován kanadskou organizací 

ACTS, ale pořád ještě nedošlo k realizaci.  Další dokončovací práce vevniř budovy pro nedostatek financí nepokračovali. 

  Jednatelky SfU Veronika Jakubčiaková a Monika Nová a koordinátor 

Lukáš Malý před novostavbou 

Proto nadále provozujeme ordinaci a laboratoř v pronajatých 2 místnostech ve vesnici. Jsou to dvě tmavé místnosti bez vody 

a teď už i bez elektřiny.  

Nicméně jsme léčili několik zajímavých případů. Jedním z nich byl náš pacient s epilepsií Stephen, který při epileptickém 

záchvatu upadl do ohně a způsobil si popáleniny pravého kolena. Místní způsob léčby ran spočívá v potírání rány směsí 

kravského lejna, bláta a drcených bylin. To byl i případ Stephena. Když jsme ho navšívili doma, měl ránu v hrozném stavu 

potřenou zmíněnou směsí, proto jsme ji vyčistili a pozvali Stephena do ambulance na další léčbu. Začal pravidelně docházet 

na převazy a ošetřování rány, která se už hojí. Místní lidé si o epilepsii myslí, že je to posedlost zlým duchem, nebo že přes 

pacienta v záchvatu promlouvají zemřelý předci. Proto se lidé těchto pacientů straní. Stephen je ještě k tomu mentálně 

zaostalý, proto má postavení ve společnosti ještě horší. Někdy mu lidé dají příležitostní práci, jako například kopání na 

zahradě nebo sekání trávy, ale často mívá při práci epileptické záchvaty a lidé ho naleznou někde jen tak ležet. Tak jsme se 

s ním seznámili i my : když sekal trávu na zahradě kolem pronajatého domu, kde bydlíme, dostal epileptický záchvat. Hned 
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jsme mu dali první pomoc a poté mu zadarmo dali léky na epilepsii. Problémem je, že léky nebere pravidelně. A právě proto 

se mu stal úraz s ohněm.  

    

Domácí návštěva pacienta Stephena s popáleninou 

Koncem srpna jsme byli na setkání Asociace paliativní medicíny (PCAU) v Kampale. Setkali jsme se opět se 

slovenskou lékařkou Barborou z Buikwe. Přednášky byli velice podnětné, zajímavá byla zejména přednáška Prof.Randi 

z USA o geriatrické paliativní medicíne.  

 setkání na PCAU v Kampale : Barbora, Lukáš a Veronika 

 

Aby jsme mohli v práci pokračovat, potřebujeme Vaši pomoc. Zejména si přejeme dokončit stavbu zdravotního centra a 

přestěhovat se. Prosíme o jednorázový příspěvek nebo zadání trvalého bankovního příkazu. 

Přispět můžete na účet „Shalom for Uganda“ v ČSOB č. 249250857/0300. Děkujeme. Na 

požádání vystavíme doklad o daru pro daňové účely.   

Zveme Vás na naše oficiální stránky: www.shalomforuganda.cz  a na naše stránky na Facebooku. 

 


