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Do rukou se Vám dostala unikátní publikace. Studenti 
základních a středních škol z největšího keňského 
slumu Kibera dostali za úkol svými slovy převyprávět 
příběhy, které slyšeli ve svém okolí. Čeká na Vás 
vyprávění o tom, proč mají žirafy tak dlouhé krky nebo 
proč se kočky v Africe nemohou kamarádit s myškami. 
U některých dětí naleznete jejich medailonky. Jsou to 
studenti zapojení do projektu Pošli špunta do školy, 
který podporuje keňské a guinejské děti ve studiu už od 
roku 2002. Jejich životní cesta nebyla lehká, mají však 
talent a chuť svoji budoucnost změnit!

Přeji Vám krásné čtení!

Lucie Tamášová
ředitelka Centra Dialog, o.p.s.  
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Proč mají žirafy dlouhé krky?

Kdysi dávno všechna zvířátka žila pospolu hluboko v lese. 
Jedním z těch zvířátek byla i žirafa s krátkým krkem a krátkýma 
nohama. 

Žirafa velmi ráda svačila listí a med. Jednoho dne přišlo veliké 
sucho, které trvalo dlouhé dny a týdny. Žirafa byla moc hladová. 
Chodila po lese a najednou narazila na vysoký strom, na němž se 
třepotalo listí. Tušila, že v jeho dutině najde med. Žirafa skákala 
a skákala, ale na listí ani med nedosáhla. Nakonec se jí přece jen 
podařilo zaháknout se hlavou za větev a pak jedla, jedla a jedla, až 
byla úplně plná. Jenže se nemohla dostat dolů! „Pomoc! Pomoc!“ 
křičela žirafa vystrašeně. 

Ostatní zvířátka přišla na pomoc, chytila žirafu za nohy a táhla, 
táhla, táhla. Krk žirafy se stával delším a delším a stejně tak 
i nohy, za které zvířátka tahala. Nakonec se jim podařilo žirafu 
vysvobodit, ale to už měla nohy a krk dlouhé jako strom. A od 
toho dne mají žirafy dlouhé krky i nohy.

Kimberly se narodila v keňském slumu 
Kibera. Žije s rodiči a třemi sourozenci 
v malém pronajatém domku s plechovou 
střechou stejně jako většina jejích 
sousedů. Otec pracuje jako dělník, matka 
se stará o domácnost a děti. Nemá 
vzdělání, a tak je pro ni velmi obtížné 
nalézt zaměstnání. Na rozjezd podnikání 
nemají dostatek financí. Kimberly je 
ambiciózní dívka, která by se chtěla stát 
lékařkou. Díky adoptivním rodičům, kteří 
ji podporují už od roku 2016, se její sen 
jednou možná stane skutečností. 

Převyprávěla:
Kimberly 
ID: 602234
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O povodních

Po mnoho a mnoho dní byla Turkana sužována extrémním 
suchem. Mnoho zvířat i lidí zemřelo. Těch několik, co 
přežilo, se muselo živit suchomilnými rostlinami. 

Jednoho dne se vesničané probudili do rána plného silného 
větru vanoucího přes celou jejich zem. Netrvalo dlouho 
a mračna zahalila celou oblohu. Všichni obyvatelé s velkým 
očekáváním sledovali, jak se mraky zvětšují a jak jsou 
každou chvíli tmavší a tmavší. K večeru už bylo jasné, že 
začne silný déšť. Vesničané netrpělivě čekali ve svých 
obydlích. Děti se schovávaly za svými rodiči, protože se bály 
prudkých nárazů větru do zdí chýší. Na otevřených polích 
se mezitím zvířata snažila dostat k několika akáciovým 
stromům a baobabům. Krávy bučely a kozy mečely, zatímco 
se mraky proháněly dál nad jejich hlavami. 

Začalo pršet. Z deště se stal prudký liják a během několika 
hodin se suchá a písčitá půda měnila před očima. Byla 
plná vody. Řeky se začaly mísit s bahnem stékajícím 
z nedalekých vysokých hor. Tři dny a tři noci oblaka 
smáčela půdu vodou. To, co bylo nejdříve považováno za 
požehnání, se stalo prokletím v přestrojení.

Převyprávěl: Abubakar 

Posledních pár chýší usazených v krajině během těch dní zpustlo. 
Jejich majitelé utekli, nebo odplavali. Byli mezi nimi i tací, kteří 
plavali napříč celým oblačným regionem, aby se konečně dostali 
k pevné půdě pod nohama. Zkušení plavci na svých ramenou 
převáželi děti do suché oblasti. Byl to čas plný chaosu a zmaru. 
Turkana ještě nikdy předtím nebyla svědkem takových dešťů. 
Voda odnášela pryč pařezy a mnohdy i celé stromy. Půda se měnila 
v tekuté a všepohlcující bahno, před kterým všichni museli utíkat na 
vyvýšená místa a bojovat o své životy. Zvířata, která neuměla plavat, 
byla proudem odnášena pryč. Starší obyvatelé se modlili, aby déšť 
konečně přestal, a zpívali bohům, aby jim v jejich utrpení pomohli. 
Jejich původní nadšení z deště utichlo. Ukázalo se, že déšť sice bývá 
užitečný, také ale může mít hrozitánské následky.
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Proč se kočka s myší nekamarádí

Bylo nebylo, žily spolu kočka s myší. Byly to nejlepší kamarádky 
a kamkoliv se vydaly, šly vždycky spolu. Jednoho dne myš řekla: „Nech 
mě jít do lesa a já se podívám po nějakém jídle.“ „Dobře,“ odpověděla 
kočka. Myš šla do lesa a našla zralé pomeranče. Donesla je domů 
a spolu s kočkou si pak na nich pochutnaly. 

Další ráno se kočka vyplížila z domu a šla také do lesa, kde snědla 
všechny zbylé pomeranče, pak se vrátila domů a dělala, jako by nic. 
Krátce na to se myš vzbudila a řekla kočce: „Nech mě jít do lesa a já 
obstarám nějaké jídlo.“ Když se ale dostala na místo, zjistila, že všechny 
ty slaďoučké pomeranče jsou pryč! „Co já teď řeknu kočce,“ posteskla 
si myš. Ale protože myš byla velmi chytrá, poohlédla se po nějakých 
listech. Když našla všechny potřebné listy, omotala je kusem oranžové 
látky tak, aby vyrobená koule vypadala jako pomeranč. 

Když myš přišla domů, byla kočka velmi zmatená, protože věděla, 
že všechny pomeranče snědla. „Možná jsem tam jeden nechala,“ 
pomyslela si. Když kočka do pomeranče kousla, hned ucítila listy 
a zeptala se myši: „Proč jsi to udělala?“ Myš jí na to odpověděla: 
„Protože jsem nenašla žádné další pomeranče.“ Kočka začala naštvaně 
křičet: „Takže ty jsi snědla všechny pomeranče a přinášíš mi jen listí?! 
To bych spíš měla sníst tebe!“ Pak už se jen honily kolem celého domu. 
A od té doby už nejsou kočka s myší kamarádky.

Precious je v 5. ročníku ve škole Utu Montessori school, 
která se nachází v nairobském slumu Kibera. Patří mezi 
nejbystřejší žáky ve své třídě a podle našeho koordinátora 
Adady je věčně usměvavá. Až vyroste, moc ráda by se 
stala doktorkou. Chce zachraňovat lidem životy a pomáhat 
jim bojovat s nemocemi. Těch je ve slumech velké 
množství, a to především z důvodu přelidnění, neexistence 
svozu odpadu a špatných hygienických podmínek. Držíme 
Precious palce, ať jí její elán a skvělé výsledky vydrží.   

Převyprávěla:
Precious  
ID: 602201
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O tom, proč hroch bydlí v jezeře, 
nemá chlupy a neustále 
otevírá svoji velkou tlamu

Kdysi dávno žila pohromadě všechna zvířátka: lev, zebra, 
želva, slon, hroch, krokodýl a opice. Hroch byl chlupatý a žil 
na souši. Často se opaloval na sluníčku, dokud mu nebylo 
příliš teplo, pak se ukrýval ve stínu velkého zvířete – slona. 

Jednoho dne, když se setmělo, řekl slon hrochovi, že už 
půjde domů. Jak slon odešel, hrochovi začala být zima. 
Rozdělal si oheň a usnul. Zapomněl však oheň hlídat a ten 
se pomalu začal přibližovat k němu, až mu zapálil ocásek. 
Hroch se probudil a začal utíkat k jezeru, do kterého skočil 
a tím oheň uhasil. Všechny chlupy ale byly pryč! 

Pak přišel lev, a když našel hrocha plavat v jezeře, zeptal 
se ho, jestli není moc chamtivý, že chytá ryby tam, kde je 
má chytat krokodýl. Hroch musel lvovi slíbit, že každý den 
bude doširoka otevírat pusu, aby ukázal, že žádnou rybu 
z jezera nesnědl. 

Yunus pochází ze tří dětí. Jeho otec je tesař a zajišťuje 
příjem pro celou rodinu. Maminka dříve pracovala jako 
kadeřnice, ale prohloubilo se u ní psychické onemocnění, 
a tak nyní zůstává v domácnosti. Yunus je velmi chytrý 
kluk, jenž by se jednou chtěl stát pilotem. Rád by vydělával 
spoustu peněz, aby si mohl každý den dovolit jíst své 
oblíbené jídlo – kaši ugali s rybou – a také aby pomohl své 
rodině získat konečně pořádný domov za hranicemi slumu. 
To je jedna z věcí, o které sní většina místních dětí.   

Převyprávěl:
Yunus  
ID: 601829
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Dobrodružství krtka a myšky

Před dávnými časy žil jeden krtek, který každé ráno tvrdě pracoval. 
Zrovna dělal velký jarní úklid svého malého domečku, když v tom ucítil 
čerstvý vzduch a paprsky slunce, které na něj volaly do jeho podzemního 
domečku. Musel se škrábat a hrabat nahoru svými maličkými tlapičkami, 
zatímco si pro sebe mumlal: „Výš a výš musím jít.“ Nakonec se jeho 
nosánek dostal na povrch. Sedl si na travnatý kopeček a poslouchal 
krásný zvuk vody, přitom se díval na protější vrch. 

Najednou k němu přiběhla myška. Uklonila se a uvolnila lano, kterým 
táhla malou modro-bílou loď, velkou tak akorát pro obě zvířátka. Z krtka 
a myšky se hned stali kamarádi. Myšku velice překvapilo, že krtek 
předtím nikdy nebyl na lodi a tak se rozhodla vzít ho na krátkou plavbu. 
Po výletu se vrátili zpět na břeh a spokojeně si sedli vedle zářícího 
ohýnku. Udělali si radost velkou hostinou: jedli marinovaný cibulový 
salát, francouzský chléb a grilovanou zeleninu. 

Z ničeho nic se v houští objevila hlava. Byl to pan Jezevec, zavrčel na oba 
kamarády, ale zmizel stejně rychle, jako se objevil. Krtek pak spokojeně 
zalezl zpět do svého domečku, šťastný, že se ráno rozhodl vyškrábat na 
povrch. Zažil spoustu dobrodružství a našel kamarádku. 

Faith jako jediná nepochází ze slumu, ale 
narodila se poblíž Viktoriina jezera ve vesnici 
Paponditi. Její rodiče jsou velice chudí zemědělci, 
kteří mají problém zajistit sobě a svým dětem 
obživu. Faith moc ráda chodí do školy. Její 
nejoblíbenější předmět je angličtina a jednou 
by chtěla být učitelkou. Její rodiče nemají dost 
peněz, aby tyto sny naplnili. Faith díky projektu 
Pošli špunta do školy mohla chodit několik let po 
sobě do školy, její podpora však skončila.

Převyprávěla: 
Faith (ID: 602130)
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Jak se dobytek k Masajům dostal

Zpočátku Masajové neměli žádný dobytek. Jednoho dne si k sobě Bůh 
přivolal prvního masajského muže, který se jmenoval Maasinta, a řekl 
mu: „Chci, abys vyrobil velkou ohradu. Až tak učiníš, vrátíš se, abys mi 
o tom pověděl.“ Když Maasinta udělal vše, co mu Bůh přikázal, vrátil se, 
aby to Bohovi oznámil. Potom mu Bůh řekl: „Chci, abys zítra za brzkého 
rána vyšel z domu a vyčkal tam, protože ti dám něco, co se nazývá 
dobytek. Ale kdybys něco neobvyklého viděl nebo slyšel, nelekni se 
a zůstaň potichu.“

Brzy zrána Maasinta vyšel a čekal, co mu bude dáno. Velmi brzy uslyšel 
hromový zvuk. Bůh spustil dlouhý kožený provaz z nebe na zem, po 
kterém se dobytek spouštěl dolů po provazu až do ohrady. Země se 
třásla tak mohutně, div se jeho dům nezbortil. Maasinta byl strachem 
bez sebe, ale nepohnul se a nevydal ani hlásku. Zatímco se dobytek 
spouštěl do ohrady, Dorobo, který bydlel v domě s Maasintem, se 
probudil ze spánku. Vyšel z domu, a když uviděl tolik skotu, který klesal 
po provazu, překvapeně vykřikl: “Ayieyieyie!” Když to Bůh uslyšel, 
dobytek přestal klesat a Bůh vytáhl provaz zpět na nebe. Bůh si myslel, 
že to byl Maasinta, kdo vykřikl, a povídá mu: „Copak ti tento dobytek 
nestačí? Už ti víc skotu nedám, a tak musíš tento dobytek milovat tak, 
jako tě miluji já.“ A to je důvod, proč Masajové milují dobytek.

A co bylo s Dorobem? Maasinta se na něj velice zlobil, 
protože zapříčinil to, že Bůh si vzal zpět svůj kožený 
řemen. Proklínal jej: „Dorobo, ty jsi ten, kdo uřízl řemen 
Boží? Nechť se od chudoby tvůj lid nikdy neoprostí. Ty 
a tví potomci zůstanou navěky mými služebníky. Budete 
si muset vystačit jen s divokou zvěří a pokud někdy 
ochutnáte mléko mého dobytka, otrávíte se.“ A tak Dorobo 
dodnes žije v lese a nikdy neochutnal mléko.
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O tom, proč kráva a lev 
nejsou kamarádi

Žili byli kráva a lev, které spojovalo silné přátelství. 
Kráva měla telátko a lev malé lvíče. Obě mláďata se 
přátelila také. Jednoho dne se kráva se lvem vydali 
do lesa, aby společně sehnali něco k snědku. Jen co 
vešli do lesa, našli několik zralých pomerančů. Kráva 
si pomyslela: „Vezmu několik pomerančů a donesu 
je domů. Lev zatím nasbírá další.“ Lvu však o svém 
plánu neřekla. Když lev po chvíli zjistil, že kravička 
odešla, byl velmi překvapený.

Lev se poté vrátil domů a spatřil krávu, jak si 
pochutnává na pomerančích, aniž by se rozdělila 
s ním a se lvíčetem. Byl rozhořčen a velice nahlas 
zařval „Rwaaaaaa“, aby kráva věděla, že to, co udělala, 
nebylo správné. A od té doby se lev a kráva spolu už 
nekamarádí. 

Převyprávěl: Michael
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O Jeníčkovi  
a Mařence

Bylo nebylo, žila si malá rodina v maličkém lese. Otec dřevorubec 
měl ženu a dvě děti z předchozího manželství, malého hocha 
jménem Jeníček a holčičku jménem Mařenka.

Paní dřevorubcová si vždycky ráda stěžovala, že doma nikdy nebyl 
dostatek jídla pro všechny členy rodiny a neustále přesvědčovala 
svého muže, aby zavedl své děti do lesa a opustil je tam. Navrhla, 
aby pan dřevorubec své děti zavezl míle a míle od jejich domova, 
tak daleko, aby Jeníček s Mařenkou nedokázali najít cestu zpátky 
domů. Když se tak stalo, Jeníček za sebou po cestě na mechové 
trávě nechával drobky, které jim měly pomoct nalézt cestu domů. 
Nepomyslel ale na hladové ptáčky, kteří v lese bydleli. Když Jeníčka 
ptáčci viděli, létali za ním a zobali jeden drobek za druhým. Hluboko 
v lese v temném místě najednou dřevorubec sebral všechnu kuráž, 
dětem se krátce omluvil a opustil je. 

Jak noci přibývalo, dřevorubec se stále nevracel a Mařenka začala 
hořce vzlykat. I Jeníček byl vystrašený, ale své obavy skrýval, 
aby utěšil svou sestřičku. Děti se snažily najít cestu domů za 
měsíčního svitu, ale jak noc houstla, uvědomovaly si, že jsou úplně 
ztracené. Když začalo svítat, Jeníček s Mařenkou chodili a chodili, 

Převyprávěl: Warda Hassan

až uprostřed lesa narazili na zvláštní chaloupku vyrobenou 
z čokolády, cukrové polevy a piškotu. Neudrželi se a oba začali 
z chaloupky uždibovat. 

Netrvalo dlouho a dveře chaloupky se pomalu otevřely. Vyšla 
z nich stará babice se lstivým pohledem a zvala děti dovnitř. 
„Pojďte dál, nemáte se čeho bát,“ řekla babice. Naneštěstí pro 
Jeníčka a Mařenku cukrová chaloupka patřila staré čarodějnici. 
Její past byla připravena pro neopatrné děti, Jeníček 
s Mařenkou se dostali na opravdu zlé místo. 

Čarodějnice uzamkla Jeníčka do klece a Mařenku donutila 
uklízet celou chalupu mezitím, co zadělávala na oheň v troubě. 
„Běž se podívat, jestli je trouba dost žhavá,“ poslala několikrát 
čarodějnice Mařenku. Mařenka ale pokaždé odpověděla, 
že nepozná, kdy je trouba dostatečně žhavá. Rozzlobená 
čarodějnice se rozhodla, že troubu zkontroluje sama. Sehnula se 
a nahlédla dovnitř, aby se přesvědčila, že je trouba horká. 

V tu chvíli Mařenka vší silou strčila do čarodějnice, ta spadla 
dovnitř a Mařenka rychle zabouchla dveře od trouby. Poté 
Mařenka osvobodila Jeníčka a znovu vyrazili hledat cestu 
domů. Tentokrát měli oba štěstí, našli svého otce, který je také 
hledal. Když za nimi běžel, plakal a povídal, že jejich macecha 
zemřela a oni se s ním mohou vrátit zpátky domů. Slíbil, že už je 
nikdy neopustí. A tak spokojeně žili spoustu dlouhých let.



Centrum Dialog, o.p.s.

Jsme nezisková organizace, která se zaměřuje 
na podporu vzdělávání dětí v Keni a Guineji. 
Stojíme za výstavbou školních zařízení 
a projektem „Pošli špunta do školy“, díky němuž 
bylo individuální formou podpořeno ve studiu 
více než 3 500 dětí. Podle nás si každé dítě 
zaslouží kvalitní start do života a právě vzdělání 
jim umožňuje postavit se na vlastní nohy. Mají 
tak šanci vytvořit lepší budoucnost sobě i své 
komunitě. 

Pomoci můžete i Vy.  
Darujte vzdělání, darujete šanci na lepší život. 

www.centrumdialog.cz


