Zpívá a to!í filmy, aby m"ly d"ti v Malawi
lep#í #kolky a #koly
(vy!lo v Hospodá"sk#ch novinách v úter# 17. $ervence 2012)

U Mlsného
kocoura na
pra!sk"ch
Vinohradech je
ru#no, nic tady
nep$ipomíná
africkou zemi
Malawi, kde
$editelka
ob%anského
sdru!ení boNGO
Tereza Mirovi%ová
u! s p$estávkami
deset let !ije. Jen
obrázek
malawijské
vesnice na stole,
kter" p$inesla s
sebou. A také
fakt, !e si salát s
tu&ákem bere z
talí$e rukama. V Malawi se prost' jí rukama a %lov'k si na ten styl zvykne.!

Mirovi%ová se vrátila do (eska na %ty$i m'síce. P$edev#ím proto, aby získala dal#í
finance na projekt ob%anského sdru!ení, které v roce 2007 zalo!ila - na zvelebování
#kolek a #kol v Malawi, #kolení tamních u%itel). A také na natá%ení dal#ích film), které
mají p)sobit jako prevence HIV mezi d'tmi a dosp'l"mi - do mal"ch kin ve vesnicích
(rozum'j do místnosti s jednou televizí) v Malawi toti! chodí lidé rádi. P$íb'h o mladé
prostitutce, které zem$e otec a ona musí !ivit rodinu a která se nakazí virem HIV a
zem$e, stejn' jako její dít', nato%ila se sv"m p$ítelem. A p$ipravuje dal#í, celove%erní.
"N'co jako Vesni%ko má, st$edisková, ale o africké vesnici."
Z %esk"ch firem malawijské projekty Mirovi%ové podporují nap$íklad Business Forum
Leaders nebo Era Po#tovní spo$itelny. "Podpo$ili jsme edukativní filmov" projekt na
téma Afrika versus AIDS, kter" se promítá ve #kolách. Dlouhodob' podporujeme také
v"malby t$íd v malawijsk"ch základních #kolách," $íká Jan Lamser, %len

p$edstavenstva (SOB zodpov'dn" za Po#tovní spo$itelnu. Lamser se s Mirovi%ovou
zná z jedné svatby, kde byli za sv'dky sv"m p$átel)m a ona mu tehdy na svatební
hostin' lí%ila projekty v Malawi. Zaujalo ho to. Od té doby o sob' v'dí a ob%as se v
Praze potkají.
Peníze na projekty sdru!ení ale neshání jen klasick"m zp)sobem. Za%ala v Malawi
vystupovat jako zp'va%ka. Je jedinou bílou zp'va%kou na tamní scén', a proto!e
zpívá v místním jazyce chichewa, publiku se zpívající $editelka líbí. Do chichewy
nechala p$elo!it nap$íklad skladbu od Rad)zy De Nimes. V Malawi se jmenuje
Chikondi - láska a vypráví o setkání bílé cizinky a malawského mu!e. A pro Terezu je

to velmi autobiografické.!
http://www.youtube.com/watch?v=bfkhMXaoTUE

V Lond!n" pracovala jako zedník
A%koliv se #estat$icetiletá Mirovi%ová jmenuje Tereza, na !ádnou matku Terezu si
nehraje. Je ráda, !e slepé st$evo se jí ozvalo a! po p$íjezdu do Prahy, proto!e
zdravotní pé%e v Malawi není dobrá. A ne$e#í jen nadaci, ale i sv)j !ivot, proto!e se
zamilovala (stejn' jako v písni) do Malawijce. A je na ní docela vid't, !e je py#ná, !e si
ji v Malawi vybrali jako here%ku pro romantick" film o lásce - jedin", kter" tam loni
vznikl. V Malawi je prost' Mirovi%ová osobnost, v (esku byla ne#*astnou sekretá$kou.
P$ed deseti lety toti! va$ila kávu v nadnárodní firm' v Praze. Um'la dob$e anglicky,
proto!e po maturit' na st$ední ekonomické #kole !ila p)l roku v Lond"n'. "Na#la jsem
si tam brigádu jako zedník. Necht'la jsem d'lat ch)vu," vysv'tluje. Znalost $emesla se
jí v Malawi p$i stavb' #kolek posléze hodila - nau%ila se míchat cement, nahazovat. Na
stavb' pracovala tehdy ona a zedník a rekonstruovali viktoriánsk" d)m. Zam'stnání v
Praze ji nudilo. A v novinách na#la inzerát, !e nezisková organizace Humana shání
dobrovolníky. Bylo jí #estadvacet a dostala se na rok do Malawi. "Cht'la jsem do
Afriky, ale do zem', kde je bezpe%no, a Malawi je velmi klidná zem' a i Malawijci jsou
v Africe známí svou mírumilovností a pohostinností." M'la za úkol #kolit u%itele ve
#kolkách. "Nem'la jsem na to vzd'lání, ale já pova!uji selsk" rozum za nejv't#í
devízu. Dodnes."
Po roce odjela zp't, ale cht'la se vrátit. "Za ten rok jsem v'd'la, !e tamní #kolky a
#koly jdou vylep#it, ani! by to stálo spoustu pen'z - t$eba projekt veselé t$ídy, kde na
st'nách najdete abecedu, matematické úlohy, prost' osnovy." Projekt vesel"ch #kol
nakonec skute%n' realizuje a má je#t' dal#í p$idanou hodnotu. Krom' p$íjemného
prost$edí pro d'ti dává práci místním malí$)m. "I kdy! je v základní #kole #patn" u%itel

a ve t$íd' 200 d'tí, mohou se dívat na st'ny na písmenka, a tím se u%í. Je to laciné a
ú%inné," tvrdí Mirovi%ová. Více na

!
B%&ná t"ída na státní Z' v Malawi

Veselá t"ída tamté&

M"síc ve #kolce stojí deset korun
Dva roky shán'la peníze, aby se mohla do Malawi vrátit a se zvelebováním #kolek a
#kol pokra%ovat. "Byla jsem no name, tak!e mi peníze prost' nikdo nedal. Nakonec mi
skoro dva miliony korun dali mí p$átelé a odjela jsem v roce 2005 do Malawi." Ve
vesnici Juma vybudovala vzorovou #kolku, která dnes slou!í jako #kolicí st$edisko pro
desítky u%itel). V ob%anském sdru!ení boNGO, které o dva roky pozd'ji zalo!ila, s ní
od za%átku za%ali pracovat malawijsk" u%itel a #v"carská u%itelka - s ob'ma se
seznámila, kdy! v Malawi pracovala jako dobrovolnice.
V Malawi funguje ve vesnici hodn' #kolek, v't#ina u%itel) tam u%í dobrovoln', bez
nároku na plat. V#ichni tam !ijí ze sv"ch polí%ek, co si vyp'stují. "A my jsme ty u%itele,
kte$í se cht'li vzd'lávat a #kolit dal#í, za%ali platit. V sou%asné dob' platíme asi 25
u%itel), kte$í pracují v modelov"ch #kolkách a zárove& jsou #koliteli pro dal#í u%itele,
kte$í p$icházejí pro inspiraci. I UNICEF se k nám jezdí inspirovat," pochlubí se. Do
#kolek, kde je ve t$íd' 80 d'tí, nechodí d'ti zadarmo, ale zhruba za deset korun
m'sí%n', za co! dít' ve #kolce dostane i najíst. "Sociáln' slabí a sirotci samoz$ejm'
neplatí, ale jinak se platí a je to nutné, jinak by si toho lidé nevá!ili. A rodi%e navíc
chodí do #kolek va$it, aby u%itelé mohli opravdu jen u%it." Zamrazí, kdy! vypráví o
spoust' sirotk), kte$í p$i#li o rodi%e kv)li AIDS. "Zm'nilo m' to. Zjistila jsem, !e i ti
nejubo!ej#í vás mohou obohatit. I v (esku se dávám do $e%i s bezdomovci."
Miluje krále
Mirovi%ová $e#í, co bude dál. Spole%nost boNGO je její dít', ale stále více jí chybí
(esko, kam se vrací v't#inou jednou za rok na pár m'síc). Zamilovala se do
Malawijce a $e#í, kde spolu budou !ít. Seznámili se, kdy! hledala texta$e, kter" by jí
p$elo!il Rad)ziny písn'. "A on $ekl, !e je básník." Není jen básníkem, ale také hercem,
hudebníkem a také vnukem kmenového ná%elníka a jeho nástupcem. Vystudoval v
Austrálii, ale do Malawi se vrátil, kdy! onemocn'l jeho otec.

"Mo!ná mám opravdu ráda krále, ale bez království - ty kmenové vazby u! tam vlastn'
nefungují." Její p$ítel z$ejm' nebude chtít natrvalo do (eska, ona zase neví, zda cel"
!ivot stráví v Malawi. "Jen!e stejn' jako nem)!u !ít bez (eska, nemohla bych opustit
projekt v Malawi, kter" m' pot$ebuje a na kterém sedm let pracuji."

P$ipravujeme s m"m malawijsk"m p$ítelem dal#í film, kter" by m'l p)sobit op't jako
prevence HIV, tentokrát celove%erní. N'co jako Menzel)v Vesni%ko má, st$edisková,
ale o malawijské vesnici.

Tereza Mirovi%ová (36) V #estadvaceti odjela jako dobrovolnice do afrického Malawi a
práce na zvelebování tamních #kolek a #kol jí tak u%arovala, !e v (esku definitivn'
pov'sila "kariéru" sekretá$ky na h$ebík, sehnala dva miliony a v Malawi zalo!ila
ob%anské sdru!ení boNGO, díky n'mu! mají malawij#tí !áci veselé t$ídy a v'dí, !e
virus HIV znamená smrtelné nebezpe%í.
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