
 

Koza pro Ugandu 

5.10.2012 večer bude poprvé, kdy v našem klubu Tóin Domhan proběhne akce, kde budou hrát roli peníze.   

Rádi bychom podpořili projekt misijní agentury Jděte: 

Pomoc ohroženým dětem – škola v Butega - Mityana  

Konkrétně k tomuto projektu jsme se dostali přes Štěpána, jehož společnost – Photon Energy a.s. hlavně  jeho 

zásluhou darovala FV střídače pro výstavbu solární elektrárny o výkonu cca 3kW pro čerpadlo na vodu. Doposud pro 

ní děti z místní školy musely chodit a těžké kanystry nosili asi půl kilometru do kopce.  

Napadlo nás, že bychom i my mohli přispět svou trochou do mlýna a podpořit tento konkrétní projekt, a když už se u 

nás na našich akcích scházejí  celkem pravidelně lidičky, tak toho trochu využít ve prospěch těch, kteří to potřebují 

více než my žijící v blahobytu, který si už vůbec nepřipouštíme.  

Proč koza ?  

Jak víme, koza dává mléko a jelikož je Uganda tzv. zelená země, není nic jednoduššího a geniálního, než aby se 

takovýchto koz popásalo po Ugandských vesnicích co nejvíce.  

Nemáme pravdu ?  

Naším cílem bude hlavně o tomto projektu informovat, na začátku programu prostřednictvím pana Hejzlara, který 

tento projekt zastřešuje, bude vyprávění o tom jaké to v Ugandě vlastně je a sdělí nám své zážitky a ukáže fotky z 

cest do Mytiany.  Všechno se bude dít pod deštníkem veleňského klubu Tóin Domhan, v jehož prostorách je ale 

doma hlavně muzika, písničky a jiné kejkle jako např. pantomima nebo tanec. 

Nechť  učinkující na sebe nalákají co nejvíce diváků a výsledkem tohoto díla ať je koza.  

Každý písničkář – kapela, zahraje 3 písničky, to proto, aby se jich na jevišti vystřídalo co nejvíce. Důvod je prozaický, 

větší žánrová pestrost tohoto benefičního večera.  

Proč si na takovéto akci zahrát ? 

Srdečně zveme všechny, kteří svojí muzikou mají co říci a diváky, kteří jim za to budou tleskat na akci „Koza pro 

Ugandu“ a podpoři tímto tuto zajisté nevšední událost.  

Laťku si klademe celkem nízko tím, že bychom rádi vybrali,  alespoň 900,- Kč na jednu kozu, ale věříme, že dáme 

dohromady více. Jakýkoli příspěvek bude samozřejmě dobrovolný a nikterak nezavazující.   

My jako první (abychom vás inspirovali) rodina Budilova, jsme se dohodli, že každý přispějeme částkou 200 Kč, pouze 

Bivojek 100,- Kč, jelikož je ještě malý.  Vidíte ?  Budilovic už mají pro Ugandu jednu kozu jistou, to znamená, že už teď 

tato akce má smysl.  

Věříme, že charitu by všeobecně podpořila většina z nás, ale kvůli neprůhlednosti procedur charitativních organizací 

to málokdo udělá, protože nikdy neví jaká část z daru se někde v administrativě ztratí, a nikdo nemá jistotu, že se 

jeho dar těm, kteří ho mají obdržet opravdu dostane.  Proto volíme tuto možnost podpory tohoto konkrétního 

projektu. Peníze vybrané na této akci budou týž večer veřejně spočítány a na tento finanční dar bude vystaveno 

potvrzení. 

Doufáme, že nám nedáte košem a přijdete v co největším počtu si zahrát a zatleskat. 

Pan a paní z Čumprdliku, hrabství písničkodvorské 



 

 

 

 


