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Kolo štěstí v Zambii 
Přijímací  organizace : Czech Aid – Health Centre Lusaka 

Místo konání: Lusaka – Zambie 

Termín stáže: 1. 4. – 30. 6. 2008 

 

 

 

 

A Svět se točí, kolo se točí  a hlava se Vám může  točit. 

Co je pro  Vás kolem štěstí? Kolo jízdní, kolo  u auta, Ruské  kolo… 

Pro děti, které jsem poznala  v Zambii, mohl  být kolem  štěstí talíř s jídlem. 

 

Kolo  štěstí -  jménem Plný talíř 

         

Jihoafrická země – jménem ZAMBIE: 

      Země 

        životA 

              sM rti 

                Bohatství 

      I                

              nEmajetnosti. 
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Cesta do města -  jménem Lusaka:  

Vzhledem k omezené finanční situaci jsme zvolily kombinaci autobusu a letedla. V Londýně 

jsme vystoupily po 19 hodinách cesty z příjemného autobusu Student Agency vcelku odpočatí 

a přesunuly jsme se hromadnou dopravou na Heathrow, kde jsme se posadily do letadla 

společnosti Kenya Airways, se kterou jsme po několika hodinách letu a přestupu v Nairobi 

doletěly až do Lusaky. 

Takto zvolená cesta nám sice zabrala více času  (start v úterý, v cíli ve čtvrtek…), ale cena 

byla přijatelná vzhledem k tomu, že náš návrat už byl v období sezóny, kdy ceny za letenku 

stoupají geometrickou řadou (autobus: 2 380 Kč, letenka: 21 886 Kč). 

 

Boj proti nemocem - jménem Očkování: 

Nechala jsem si pojistit mé evropské tělo proti africkým nemocem (VHA, břišní tyfus, 

mening., cholera a malárie) v Očkovacím centru českobudějovické nemocnice, konkrétně 

v budově E – infekční oddělení (zadní vchod), kde se nacházela paní doktorka Šípová každý 

čtvrtek od 6:30 -8:30. 

 

Strach z nehod a úrazů – jménem Pojištění: 

Jistit se je třeba z důvodu případných nehod, a proto jsem se pojistila dle rámcové pojistné 

smlouvy uzavřené s GTS Travel s. r. o. s UNIQA pojišťovnou, a.s. i s repatriací za 3 148,- 

Kč. 

 

Zajištění legitimního pobytu – jménem Vízum: 

Na letišti v Lusace odlehčíte nabouchané peněžence od 50 dolarů, jenž Vám zajistí legální 

pobyt v Zambii na jeden měsíc, který tam jedete trávit PRÁZDNINOVĚ, což vyplníte i do 

papírů, které Vám rozdají v letadle. Pak během následujícího pobytu si budete muset přesně 

na den zajít na Imigrační úřad, kde Vám budou již bezplatně vízum prodlužovat.  

 

Nemilá  nutnost – jménem Peníze: 

V Zambii se z Vás stanou milionáři, což není špatný pocit. Paklík peněz, který dostanete za 

jednu EU bankovku se Vám těžko narve do peněženky.  Kwacha však stále posiluje a tak Váš 

balík možná bude o malilinko menší než ten, co  jsem obdržela já.  

Vezla jsem si 370 USD, 200 Liber a nějaká Eura, ze kterých jsem utratila asi 90 EU. Skromná 

jsem nebyla a výlety za poznáním jsem si v rámci možností dopřávala… 
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Myšlenky na Afriku – jménem Příprava 

Neberte si hodinky, neboť místní čas se podle nich neměří. Pouliční prodavači je bílým tvářím 

nutí, ale tyto hodinky od nich jsou bezpečné, protože se Vám s velkou pravděpodobností 

časem zastaví, asi tak, jako čas v Lusace.  

Nemusíte se však obávat, že se Vám čas zastaví úplně. Pobyt  tam uteče rychleji než voda ve 

Viktoriiných vodopádech. 

 

Běžné starosti – jménem Oblečení, Jídlo a Pití 

Orientujte se podle počasí. Já jsem tam byla od  dubna  do  června  a sluníčko  doprovázené 

větrem nám vytvářelo velice příjemné klimatické podmínky.  Ráno  a večer byla  potřeba  

mikča  a dlouhé kalhoty, ale přes den se  dalo teplé oblečení odložit. 

Vařily jsme si povětšinou zeleninu, která je tam nejlevnějším potravinovým sortimentem. 

Sehnat se tam dá vše (až na puding). Za celou dobu jsem neměla absolutně žádné potíže 

z jídla a  to  jsem  s opatrností nikterak nepřeháněla. 

Nějakou zeleninu jsme si sice spařovaly a  vodu převařovaly, ale jinak v kuchyni panoval 

běžný evropský režim.  

 

Jak a co na TO – jménem Očekávání 

Lze tam sehnat vše.  Připravenosti se meze nekladou, ale těžko  si  lze představit místní 

působiště. Dětí nám chodilo 50 až 80 v rozmanitých věkových kategoriích a školních 

dovedností. Hesla typu „v jednoduchosti je krása“ a mít na  paměti  „nejsme  škola“  jsou 

užitečnými radami pro práci s dětmi v Lusace. Záleží jen na Vás, jakým směrem se budete 

vydávat, a pravdou je, že  každý nápad je lepší než žádný nápad. 

Programy byly každý den jinak zaměřeny. V pondělí  jsme měly edukační  programy,  při 

nichž jsme  si děti rozdělovaly na  starší  a mladší a pracovaly s každou skupinou co 

nejpřiměřeněji k jejich schopnostem  a dovednostem. 

V úterý jsme s dětmi rozvíjely  kreativní stránku jejich osobnosti. Středy probíhaly ve 

znamení workshopů, při nichž jsme se jim snažily vtloukat do hlaviček informace např. o 

malárii, AIDS, TBC, první  pomoci, lidském těle a to co nejzábavněji a nejnázorněji, seč nám 

síly stačily. Ve čtvrtek jsme četly pohádky a v pátek jsme  se sportovně vybíjely na hřišti. 
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Loučení – jménem Závěr 

Zambie  =  země planá slunce,  usměvavých tváří, života. 

 

Zambie  =  země plná prachu, slz, ztrát. 

 

Srovnáváme-li Afriku s Evropou, pak se nikdy nedočkáme jasného, logického a konkrétního 

úsudku. Nelze použít žádný nám známý zákon logiky, který by pasoval na míru „boje“ Afrika 

versus Evropa. 

3.4. jsem přistála do jiných časoprostor země Zambie, než jsem byla zvyklá u nás v ČR. Byla 

jsem připravená na kulturní šok, který se měl časem dostavit, ale k mému překvapení mi 

aklimatizace nedělala žádné problémy. Zambie není stejná jako Česká republika, je jiná od  

základu. Pokud však slovo „jiný“ pro  Vás neznamená horší či lepší, ale pokud ho berete jako 

synonymum slova „odlišný“, pak aklimatizace probíhá velmi rychle a příjemně. 

 

Takže roztočte své  KOLO ŠTĚSTÍ. Do rohu Vás pak nikdo  nezažene. Držím palce! 

 

 

 

 

Pavlína Daňhelková: Pavlina.dan@seznam.cz  


