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Po čtyřech letech 
opět v Zimbabwe



V roce 2004 občanské sdružení ROZKOŠ bez RIZIKA za finanční podpory české vlády dodalo do Zimbabwe 
moderní pojízdnou kliniku. Tak se začal projekt LABAM (LABoratory & AMbulance). Partnerskou organizací 
v Zimbabwe byla GWAPA (Gweru Women AIDS Prevention Assocciation) se sídlem v Gweru – stát Midlands. 
Pojízdná klinika umožňovala provádět kompletní vyšetření na pohlavně přenosné infekce a zároveň v malé 
laboratoři i některé odběry biologického materiálu vyhodnotit.



V roce 2007 se dostalo pojízdné klinice v Zimbabwe velkého ocenění. Na Celostátní zemědělské výstavě 
obdržela druhou cenu. Byl to velký úspěch. Výstava je hojně navštěvována: denně sem přichází až 40 000 
návštěvníků. V silné konkurenci chovatelů dobytka a výrobců zemědělských produktů nebylo snadné s tak 
odlišným zaměřením uspět. Mobilní klinice se tak vysokého ocenění dostalo za přínos pro terénní zdravotní 
a sociální práci.



Tím ale roky hojnosti skončily. V roce 2008 postihl zemi hladomor. Organizace GWAPA se soustředila na své 
vlastní přežití, resp. přežití svých členek. Její hlavní sponzor – Australský svaz farmářů –přestal organizaci 
GWAPA podporovat. Na provoz mobilní kliniky nebyly prostě finanční prostředky.



V roce 2009 PhDr. Hana Malinová Zimbabwe opět navštívila, tentokrát na vlastní náklady a náklady organi-
zace ROZKOŠ bez RIZIKA. Nikoho jiného už projekt nezajímal. I malá investice a finanční injekce (přivezly 
se testy, zakoupily pohonné hmoty atd.) pomohly projekt opět rozhýbat. Ve státě Midlands se podařilo re-
alizovat celý AIDS Week namísto pouhého jednoho dne AIDS Day. Výsledky testování předčily již tak úděsné 
oficiální statistiky. Ze 197 testovaných bylo 61 HIV pozitivních (31 %). Varovný byl počet HIV pozitivních žen, 
ty tvořily 43 % testovaných žen. Příčin je jistě celá řada, mají historické pozadí např. v mnohoženství, v ofi-
ciální politice, která je netolerantní k menšinám, ale především v neúčinné prevenci – v prevenci, která jde 
tzv. mimo mísu.



V roce 2010 se naposledy blýsklo na lepší časy, když i Česká ambasáda v Harare začala organizaci GWAPA 
podporovat, především její farmaření. Zemědělská činnost není schopna vyprodukovat prostředky na rozvoj 
organizace, ale zajišťuje její zachování a přežívání jejích členek – většinou jsou to bývalé sexuální pracov-
nice. Ze zemědělských výnosů se platí náklady na vodu a elektřinu na farmě, která byla rovněž zvelebena 
díky dotaci z české ambasády v Harare.



Hořký začátek měla naše návštěva v roce 2013. Tentokrát jsme se vypravily do Zimbabwe v trojici PhDr. 
Hana Malinová, Mgr. Monika Nová a Mgr. Jana Kverková. Opět jsme všechny cestovaly na své vlastní náklady, 
kromě studentky Jany, které letenku zaplatila fakulta. Představovaly jsme si, jak budeme s pojízdnou am-
bulancí objíždět problematické lokality a nabízet testování nejen bezplatně, ale odvážlivcům, kteří se ne-
chají testovat, bude poskytnuta i malá odměna ve formě sladkostí. Namísto pojízdné kliniky jsme však našly 
zcela nepojízdný vůz. S tichou výčitkou takhle stál a pomalu rezavěl už rok.



Pojízdná klinika nebyla pojištěná – takový luxus si většina obyvatel ani organizací nemůže dovolit. Ten 
nejoptimističtější odhad ceny opravy se pohybuje mezi 120 až 150 tisíci korunami, skeptičtější odhady do-
sáhly téměř dvojnásobku. Záleží hlavně na tom, kde se bude opravovat. V Zimbabwe jsou na dovoz obrovská 
cla a částečné embargo, v Jihoafrické republice vyjde oprava levněji. Pomozte nám, přispějte na opravu 
pojízdné kliniky. Jezdila po Zimbabwe skoro 10 let. Číslo konta je 28231061/0100. Heslo: Afrika

OPRAVA?



Organizace GWAPA, i když je ženskou organizací, se zvláštními cestami osudu dostala zcela do područí 
mužů. Bohužel ke své škodě, muž ve vedení ženské organizace představuje většinou překážku na cestě orga-
nizace k penězům. Hned v pondělí po našem příjezdu do Gweru jsme uspořádaly Valnou hromadu, které se 
zúčastnilo 36 dospělých osob – dětí nepočítaně.

REVOLTA



Zvolen byl tříčlenný ženský výbor a pokladnice.



20. 11. Konečně testování v Cha Cha Cha.

Na místo nás dopravili terénním autem. Testovalo se v propůjčené oficíně, nicméně z 20 testů bylo 9 HIV 
pozitivních.



21. 11. se s odjezdem do hornického Zvishavane tak dlouho otálelo, až jsme začaly testovat přímo na far-
mě v GWAPĚ. Vedle 3 HIV pozitivních (z 11 testovaných) jsme diagnostikovaly jednu syfilis a ženu předaly k 
léčbě zdravotní sestře Doris. Testovaly hlavně Jana s Monikou, já jsem začala psát GWAPĚ projekt na Global 
Fund for Women.



22.11. KRITICKÝ DEN. 

Testování proběhlo opět v Cha Cha Cha. Ze 12 testovaných byly 3 HIV pozitivní.



Já jsem pokračovala (resp. chtěla pokračovat ) v psaní projektu, ale s nevalným úspěchem, vypnuli elektric-
ký proud a mně systém spadl, aniž bych vše stačila řádně uložit. Tak jsem se věnovala obhlídce farmy, kte-
rou mi její správkyně Sylva hrdě ukazovala. Fungující zavlažovací systém, zasazená kukuřice (v Zimbabwe je 
nyní jaro), manga, bílý pepř, chilli papričky. Uvědomila jsem si, že farma jim poskytuje základ pro udržitel-
ný rozvoj, kdežto my bychom bez dotací nepřežily.



Večer byl těžký, opustilo nás koťátko, a do místnosti se okamžitě snažily proniknout krysy. Nakonec nám 
ženy z farmy koťátko našly a předaly. My jsme jej láskyplně hladily a ujišťovaly, že nám pár blešek skutečně 
nevadí.



23.11. Stěhování do Gweru. Penzion Pamusha, kde jsem přebývala již potřetí, to bylo jako… vracet se 
domů. Čisto, navařeno, do druhého dne vypráno. Z výjezdu opět sešlo a tak jsme testovaly adventisty, kteří 
sloužili v zahradě u penzionu (velmi krásně) zpívanou mši a pár zájemců v parku vedle magistrátu. První a 
jediný vysokoškolák – ekonom pracující v kriminálu. Mezi věřícími jsme se s HIV pozitivitou nesetkaly, v par-
ku byl testován HIV pozitivní muž, který o své pozitivitě věděl; třeba si ale myslel, že se mu to zahojilo.



Homosexuál – rozvraceč Mugabeho režimu. Zatímco já jsem spolu se čtyřmi ženami z GWAPY zakládala celé 
čtyři hodiny jejich účet v bance, Monika s Janou se vypravily opět do parku. Tentokrát se jim podařilo něco 
skutečně vzácného, a to navázat kontakt s gayem, 
který se jim odvážil se svou orientací svěřit, 
protože byly cizinky. Nemá se to prozrazovat, 
ale byl negativní.

Celkový součet
negativní pozitivní celkem
42 17 59



Naší další štací byl sirotčinec v Kwekwe. Díky pevné a laskavé ruce řádových sester se zde daří udržet řád 
a pořádek. Jsou v těžké finanční situaci. Na dotaci ze státu nelze spoléhat, jsou závislí na dárcích. I zde si 
vypomáhají vlastním farmařením. Dostaly od nás plno hraček, které Monika s Janou vezly, ale teď by děti 
potřebovaly trička, šortky a hlavně boty – všech velikostí. Aby mohly do kostela!



Na České ambasádě v Harare jsem se pozdravila se starými známými – panem Muffatem a Marianou, ale zá-
roveň i seznámila s novým vedoucím zastupitelského úřadu panem Starým. Možná by mohl něco pro opravu 
pojízdné kliniky udělat, ale určitě ne hned. Ona tam bohužel čeká na něčí smilování už více jak rok a trpí.



Je prostě nádherná, ale i zde mají mnoho problémů. Nicméně tu stále vším proniká německý smysl pro po-
řádek, sítě fungují a je tu relativně bezpečno. Na doporučení naší hostitelky Zuzany Beranové jsme se odje-
ly do jedné z problémových lokalit podívat. Jmenuje se Drimiopsis a je, jak se říká u nás v pohádkách „zá-
platovaná, ale čistá“. Zatím jsme začaly opatrně s výchovou k bezpečnému sexu.

MALÝ SKOK DO NAMIBIE



Nečekaná návštěva u Křováků přinese návštěvníkovi zklamání. Jsou evropsky oblečeni, mají na sobě džíny, 
poslouchají rádio. Ujistí nás, že odpoledne, až přijdeme oficiálně nebo ohlášeně, bude všechno připraveno. 
Člověk si připadá, jakoby měl navštívit vystoupení Křováckého krůžku, a ne kmen žijící ve volné přírodě, 
stranou od civilizace. Ale odpoledne je všechno jinak. Jdete se skupinou Křováků do polopouště a uvědomíte 
si, že oni jsou opravdu schopni žít nezávisle na civilizaci. Ukazují vám, jak najít pod keřem kořen, ze které-
ho se dá vyždímat voda, jak si vyrobit z přírodních materiálů šípy a luk a zastřelit jím zajíce.

NAŠI KAMARÁDI KŘOVÁCI



Oheň a tanec

Samozřejmě nám předvedli tradiční tance, vedle tance přivolávajícího déšť i např. lov antilopy. Ale ani my 
jsme jim nezůstaly nic dlužny a zazpívaly něco z našich moravských pokladů: Vínečko bílé… Napřed jsme jim 
s pomocí překladatele do afrikánštiny vysvětlily obsah písně. Když došlo na druhou sloku… — zasvítily jim oči 
a určitě si pomysleli:
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Ti Češi
mají něco do sebe…


