
 

„Happening pro Keňu“ 24. června Blansko 
Brno 18. června 2008. Rodinné pasy nabízí dva roky nejen svým registrovaným 
členům zábavu, soutěže, ale také zajímavá setkání. Těch již byla od roku 2006, kdy 
projekt v Jihomoravském kraji začal, celá řada. Akce, která proběhne 24. června 
v Blansku je ale novinkou. Konkrétní informace prezentovala na dnešní tiskové 
konferenci Marie Cacková. 
 
V současné době lidé v Keni prochází obtížným obdobím po kontroverzních prezidentských volbách. 
Keňa je již historicky rozdělená do různých kmenů. Po zmíněných volbách se vystupňovala nenávist 
mezi lidmi ještě na vyšší míru. Mnozí z nich se začali stěhovat do uprchlických táborů, kde našli 
alespoň částečně bezpečí a základní lidské potřeby. Stále mezi nimi bohužel panuje obava vrátit se 
zpátky domů, začít normálně žít a věnovat se tradiční obživě - hospodaření. Často zde raději zůstávají, 
ačkoliv je vláda vyzývá k návratu a garantuje jim bezpečnost. Uplyne ještě dlouhá doba, než se 
uprchlíci budou ochotni vrátit poté, co se v jejich domovech odehrálo. Nejde jen o ukončení fyzického 
násilí. Ještě dlouho potrvá, než se v myslích obyvatel Keňi objeví myšlenky na běžný život. V této chvíli 
jsou tak tisíce lidí v uprchlických táborech odkázáni pouze na humanitární pomoc. 
 
V této souvislosti je na úterý 24. června na náměstí Republiky v Blansku připravena avizovaná akce. 
Již podle samotného názvu „Happening pro Keňu“ je jasné, že organizátoři chtějí pomoci a ulehčit 
situaci právě lidem v Keňi. Vstupné na charitativní akci bude dobrovolné, výtěžek poputuje na podporu 
a pomoc hladovějícím. Získané finanční prostředky budou předány prostřednictvím Humanistického 
centra NAROVINU do konkrétních oblastí.  
 
Záštitu nad akcí převzala Marie Cacková, členka rady Jihomoravského kraje: “Je připraven opravdu 
nabitý program. Doufáme, že zájem o tuto akci bude. Začátek happeningu je směrován již na 16:00, 
kdy bude pódium patřit vystoupení pro nejmenší oblíbené Majdy z Kouzelné školky. V 17:00 uvidí 
dětské publikum představení „Opice v Africe“ divadla Genus. Následuje brněnská kapela Rattle bucket. 
Hlavním hostem akce je Dan Bárta se skupinou Illustrastophere.  
 
Na akci „Happening pro Keňu“ proběhne také slavnostní vyhlášení registrované rodiny s pořadovým 
číslem 15000. Z rukou organizátorů obdrží obě děti rodiny Kožouškovy z Boskovic milou připomínku 
kulatého čísla jejich slevové karty.  
 
Mediální partneři akce jsou Český rozhlas Brno, vydavatelství Deníku VLP, a.s., Rádio Petrov, Kult a 
RTA jižní Morava. 
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