
 

 
 
 
8.9.2010, Brno, atrium Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity 
 
Dnes ve 14:00 byl v České republice slavnostně představen projekt e-Afric@, díky kterému 8 
keňských škol podporovaných nadačním fondem Asante Kenya Lejly Abbasové může svým 
žákům zdarma zajistit počítačovou výuku.  
Slavnostního odpoledne se zúčastnili zástupci partnerů projektu, tedy Masarykovy univerzity, 
společností Microsoft, DHL, Finexx a Yashici. Pozvání  přijali i žáci z brněnských základních 
škol. Projekt podpořili tanečník a  moderátor Yemi A.D. se svojí taneční skupinou JAD Company 
a Ben Cristovao, finalista soutěže Československá Superstar.  
Projekt e-Afric@ zaštítil rektor Masarykovy univerzity prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. a 
velvyslankyně České republiky v Keni paní Margita Fuchsová, která také přijala naše pozvání. 
Mezi dalšími hosty byl velvyslanec ČR pan Hynek Kmoníček a zpěvák kapely Hradišťan Jiří 
Pavlica, který se chystá natočit skladbu se žáky z jedné z keňských škol. 
 
 
Projekt e-Afric@ vznikl ve spolupráci s nadačním fondem Lejly Abbasové Asante Kenya, Masarykovou 
univerzitou v Brně, společností Microsoft, společností DHL a reklamní agenturou Yashica. Masarykova 
univerzita věnovala nadačnímu fondu 25 počítačových soustav, společnost Microsoft poskytla zdarma 
licence softwaru Microsoft Windows XP a společnost DHL zdarma zajistila dopravu této zásilky z Brna 
do Nairobi. Reklamní agentura Yashica zdarma poskytla grafické práce a tisky propagačních materiálů.  
 
„Šířit vzdělanost je jedním ze základních poslání univerzit. Aby se děti v Keni mohly vzdělávat, 
potřebují přístup k informacím a internetu. Proto se Masarykova univerzita připojila k projektu, jehož 
cílem je umožnit dětem z nejslabších sociálních vrstev v této africké zemi získat základní počítačové a 
technické dovednosti,“ řekla ředitelka Centra zahraničních studií Petra Judová.  
 
Potřebu neustálého posilování počítačové gramotnosti, a to nejen v rozvojových zemích, potvrzuje i 
tisková mluvčí společnosti Microsoft, Markéta Kuklová: „Informační technologie jsou v dnešní době 
základním kamenem prosperující společnosti a je potřeba naše děti, a to již od nejútlejšího věku, na 
tento trend připravovat. A to byl právě jeden z důvodů, proč Microsoft tento projekt podpořil.“ 
 
"Díky své jedinečné globální síti je naše společnost schopna poskytnout své dlouholeté odborné 
zkušenosti i prospěšným aktivitám, mezi které projekt e-Afric@ určitě patří. Jsme rádi, že nás nadační 
fond Asante Kenya oslovil a my jsme mohli pomoci s přepravou počítačů pro školáky v Keňi a umožnit 
jim tak snadnější přístup ke vzdělání. Přeji jim tímto úspěšný začátek nového školního roku," řekl 
Luděk Drnec, obchodní ředitel DHL Express CZ. 
 
Cílem projektu e-Afric@ je umožnit keňským dětem ze slabých a nejslabších sociálních vrstev naučit 
se základním počítačovým dovednostem. I v Africe je počítačová gramotnost jedním z klíčových 
aspektů konkurenceschopnosti na zaměstnaneckém trhu a to i na žebříčku nízkopříjmových 
pracovních pozic. 

 



Dne 31.8. se v Keni uskutečnilo slavnostní otevření e-Afric@ Cyber Café za přítomnosti mnoha hostů 
a dětí ze škol, pro které byl celý projekt 3 roky připravován. Mezi pozvanými byli například zástupci 
české ambasády v Keni, konzul Ing. Jaroslav Mandys a obchodní rada Ing. František Hejný. První 
lekce počítačové výuky  e-Afric@ Cyber Café začaly v první školní den, který stejně jako v České 
republice připadá na 1.září.  
Díky také patří společnosti Finexx, která přispěla finančním darem na start projektu a bude měsíčně 
přispívat na provozní náklady e-Afric@ Cyber Café. 
 
„Otevření e-Africa Cyber Café znamenalo pro učitele i žáky škol podporovaných mým nadačním 
fondem opravdový zážitek. Podporované školy totiž nemají, až na jednu, připojení k elektrické síti. Žáci, 
které školy navštěvují, nezřídkakdy počítač ještě nikdy ve svém životě neviděli nebo je pro ně i úplně 
základní úkon, jako je třeba zapnutí či použití myši, úplně nové zkušenost. Projekt e-Afric@ je pro ně 
tedy doslova zlomovým okamžikem a já doufám, že vědomosti, které díky němu nabudou, dokáží 
v budoucnosti dobře zúročit.“, řekla Lejla Abbasová.  
 
 
Brněnské odpoledne představilo nejen myšlenku celého projektu, ale také se podařilo navázat spojení 
s již otevřeným e-Afric@ Cyber Café v Keni. Žáci z keňských a 3 brněnských škol si tak pomocí Skypu 
vyměňovali zkušenosti se školní docházkou nebo jaká jídla mají nejraději. Brněnští žáci se tak  
dozvěděli, že v Keni trvá školní den 7 hodin nebo že jejich nejoblíbenější jídlo jsou placky chapati. Děti 
v Keni se naopak zajímali o to, jaké je v Čechách počasí, jak je možné, že je v Čechách o hodinu více 
nebo co je to svíčková. 
 
 
„ To je fakt super, že jsme si mohli takhle popovídat. Určitě si chci s Jasonem zaskypovat ještě jednou“, 
nechal se slyšet jeden nadšených z brněnských žáků. Proto čeští učitelé dostali přístupová jména a 
hesla ke skype adresám, ze kterých se dnes chatovalo, aby se mohli žáci opět bez problémů spojit.   
 

Velvyslankyně ČR v Keni Margita Fuchsová oznámila start nového projektu věnujícího se počítačové 
gramotnosti v Keni:“ Ministerstvo vnitra schválilo rozsáhlý projekt, který se bude věnovat počítačové 
gramotnosti. Idea projektu je jednoduchá, poslat české lektory počítačové výuky do Keni Parametry 
projektu jsou výuka studentů v zemědělských oblastech s preferencí studentů-dívek. Na tomto projektu 
bude spolupracovat také zastupitelský úřad v Keni, který má Ministerstvu vnitra vytipovat školy, či 
projekty českých neziskových organizací, kde by výuka mohla probíhat. Proto jsem již navrhla jeden 
z projektů nadačního fondu Asante Kenya Lejly Abbasové, který tyto předpoklady splñuje. Jedná se o 
projekt ve městě Narok, který zdarma poskytuje kursy kadeřnictví dívkám utíkajícím před ženskou 
obřízkou. Zastupitelský úřad v Keni proto plánuje propojení projektu vzdělávání studentů 
v počítačových dovednostech Ministerstva vnitra s projektem Narok nadačního fondu Asante Kenya 
Lejly Abbasové.“  

 

               

 

                                      



 

 
 


