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Vážení adoptivní rodiče,
rádi bychom Vám v tomto listopadovém newsletteru sdělili několik
důležitých informací. Přiblížíme Vám aktuální situaci v Guinei, dále se
dozvíte informace ohledně organizace školního roku, a nakonec Vás
pozveme ke sledování cestopisu Po jedné stopě.

Aktuální situace v Guineji

V říjnu proběhly v Guinei prezidentské volby, a hlavou státu
byl zvolen již potřetí Alpha Condé. Tyto volby ale provází
kontroverze, jelikož k tomu, aby mohl pan Condé kandidovat
potřetí, byla v březnu změněna ústava. Od té doby v Guinei
probíhají protesty, které se někdy zvrhnou k násilnostem.
Každopádně v současnosti je politická situace klidná a
stabilní.
Co se týče koronavirové nákazy, tak je situace v Guinei jako v
dalších afrických zemích velmi dobrá. K 3.11.2020 v Guinei
zemřelo s covidem 73 lidí a aktivních případů bylo pouze
1540 z celkového počtu 12213 (zdroj).
I přes dobrou epiedemiologickou situaci se ale i v Guineji
snaží dodržovat základní hygienické návyky. Děti si například
před vstupem do školy musí umýt ruce a ve třídách se nosí
roušky.

Školy se v Guineji obdobně jako u nás v České republice na
jaře kvůli koronavirové nákaze zcela zavřely. Děti tedy byly

Organizace školního roku

celé jaro i léto doma.
Zbytek posledního trimestru školního roku 2019/2020 tak byl
dokončen až v září, kdy děti psaly závěrečné testy.
Nový školní rok 2020/2021 začne až 15. listopadu a to z
důvodu již zmiňovaných prezidentských voleb.
Rádi bychom Vás všechny poprosili o zachování přízně s
platbami. I přes to, že děti přijdou o většinu prvního
semestru letošního roku, peníze, které jim pošlete,
budou v Guineji použity na aktivity, které zkvalitní výuku
a život místních žáků.

Po jedné stopě Wontanara v České televizi

Příští středu 11.11.2020 bude škola, kterou pomáhala
stavět Wontanara, v osmém dílu pořadu Po jedné
stopě od 21:30 na ČT2.
V
tomto
cestopisném
seriálu
dva
kamarádi
zkušený cestovatel a motorkář Igor Brezovar a nováček na
motorce herec Martin Písařík projíždí západní Afriku. Na
svých cestách poznávají jak přírodní krásy černého
kontinentu, tak místní kulturu a obyvatele.
Putování tentokrát zavede cestovatele do Guiney. Tam
navštíví mimo jiné také vesnici Menyi, kde jsme pomáhali se
stavbou školy pro tamní děti. Jak Martin, tak i Igor byli
setkáním s dětmi a přijetím od místních velmi dojatí, a na
tento moment nikdy nezapomenou.
Sledujte epizodu "naživo" příští středu 11.11. od 21:30 na ČT2
s reprízami v pátek od 18:15 a v sobotu od 17:25, nebo ze
záznamu na odkaze níže.

Po jedné stopě 8. díl online

Chcete-li pomoci, přispějte
nám na účet:
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