
NNaaddaa nníí ffoonndd IINNKKAA
Nada ní fond Inka p sobí od b ezna 2002. Jedná se o eský fond, který p sobí v R a v Peru.

Jeho zám rem je podporovat talentované indiánské d ti v horách Peru p i vzd lání,
napomáhat vzd lávacím aktivitám, p ispívajícím k rozvoji peruánského venkova, podporovat
indiánskou identitu v uchovávání tradic, kultu e a náboženství.

Všechny aktivity NF Inka vycházejí z podn
indiánských komunit a na míst  je realizují sami
indiáni Ke uové, potomci Ink , odtud název
nada ního fondu.

NF Inka založila PhDr. Olga Vilímková, u itelka Vysoké
školy ekonomické v Praze. Od roku 1995 jezdí do Peru
jako pr vodkyn  a pobývá s indiány v horách. V roce
2001 pracovala jako dobrovolná u itelka na peruánské
státní základní škole v obci Pucamarca, distrito
Chinchero, department Cusco. B hem onoho školního
roku u ila d ti 4., 5. a 6. t ídy v jednot ídce a žila v tamní indiánské rodin . M la tak možnost zblízka
poznat každodenní život ve vysokých polohách And, kde jde, v t žkých klimatických podmínkách, v
podstat  o p ežití: zabezpe ení stravy, obydlí a od  pro rodinu.

Mohla poznat myšlení indián , jejich sny a také jejich reálné možnosti. Vid la, jak velice touží
indiánské d ti po vzd lání. Spole  s rodi i a dalšími indiánskými p áteli se shodují v tom, že
možnost zlepšení tvrdých podmínek života indián  v horách je ve
vzd lání, v získání informací a praktických dovedností a jejich
využití pro vesnici.

Ve vysokých polohách hor - And je život tvrdý, po v tší ást roku je
tu zima a fouká vítr. Nejsou tu pracovní p íležitosti, obyvatelé se
živí p edevším pastevectvím a zem lstvím. V malých vískách
nejsou školy a v n kterých oblastech není p ístup k léka i. Mnoho

tí dochází do školy i n kolik hodin nebo se rodi e st hují do
st (Lima m la „nedávno“ 3 milióny obyvatel, nyní tu žije 8

milión  lidí, v okresním m st  Abancay bylo v 80. letech 20. století
5 tisíc obyvatel, nyní 26 tisíc). Lidé se st hují do m st, leckdy
práv  kv li škole pro d ti. V í, že když bude dít  chodit do školy,
má nad ji na lepší budoucnost. Nau í se tam íst a psát, atd.,
získá znalosti, které mu umožní lépe se pohybovat v soudobé
peruánské spole nosti. Ve smysl vzd lání pro rozvoj spole nosti,
konkrétn  máme na mysli horskou vesnici, v íme i my. Nové
poznatky, výdobytky moderní spole nosti, nap . skleník, výrazn
zlepšují život v horách - voln  rostou p evážn  jen brambory, skleník p ináší pest ejší stravu – p ísun
vitamín  a minerál  ze zeleniny…, tedy lepší zdravotní stav lidí.

O život  indián  v Peru se m žete více do íst v knížkách Olgy Vilímkové: itelkou v Peru,
Mladá Fronta, 2003 a Peru – d ti Ink , Smartpress, 2006 – zde o svém život  píšou a malují také

samy d ti

Kv li škole n kdy rodi e posílájí d ti do st ediskové obce k p íbuzným,
ípadn  tam d ti bydlí samy (v jedné místnosti hlin ného domku), v

sobotu jdou dom  a v ned li zp t. Stává se také, že rodi e možnost
poslání dít te do obce, kde je škola, nemají, a d ti pak do školy prost
nechodí. Základní školní docházka je v Peru povinná, ale n kde ji místní
podmínky neumož ují.

Základní škola je oficiáln  zdarma, je ovšem pot eba zaplatit zápisné,



povinnou školní uniformu, povinný školní dres, sešity, psací pot eby, hradit poplatky, které škola
vyžaduje b hem roku, atd. Toto bývá p i nízkých p íjmech rodiny (z prodeje vlny ovcí, zem lských
plodin…) problém, zvlášt  na st ední škole. O studiích na n které odborné nebo vysoké škole nem že
vesnický indián, z finan ních d vod , uvažovat.

Díky sponzor m nada ní fond poskytl b hem 6 let innosti prosp chové stipendium pro 700 d tí.
Podporujeme také 14 student  na vysokých školách, nyní také s finan ní pomocí projektu Medela
(latinsky pomoc) Lejly Abbasové a osobností ze sv ta kultury. O projektu Medela, o aktivitách
obdarovaných nadací (také o NF Inka), nato ila film paní Olga Sommerová.

Pomáháme vesnickým školám s vybavením a pom ckami, provozujeme vesnické knihovny.

Rodi e staví kulturn  – vzd lávací st ediska Inka wasi (incký d m), kde jsou kroužky, nap . také
dou ování d tí (ve škole probíhá výuka v cizím jazyce, ve špan lštin , které d ti v prvních obdobích
nerozumí). V obci Pucamarca vzniklo st edisko s mnoha aktivitami na základ  enormního nadšení
obyvatel kraje (60 muž  oblasti zde odpracovalo, každý 10 dní zdarma), nyní s finan ní úhradou
vybavení a zabezpe ení aktivit od eské rozvojové organizace, je tu také nap . kroužek ru ních
prací – od lam po tradi ní textílie (chováme lamy a ovce, p stujeme rostliny na tradi ní barviva, vlna
se sp ádá, látky se tkají na ru ním stavu, bude tu kroužek šití na šicím stroji, pletací stroj, velký
tkalcovský stav...
V obci Queromarca stavíme ovskou školu, zam enou na truhlá ství
a šití. Tento projekt áste  sponzoruje nadace Slune nice Heleny
Houdové, respektive eský dárce z Mladých Buk . Výrobky z našich
kroužk  a dílen darujeme vysokohorských školám (truhlá ství) a sirotk m a

tem v tísni (šití). Získání dovedností umožní indián m lépe se uživit,
nap . založit rodinné mikropodniky. Výrobky zlepší podmínky života na
vesnici (v domcích asto nejsou postele, spí se na vlhké hlin né podlaze,
nejsou tu stoly a židle...).

Tradi ní, kvalitní textilní výrobky, zhotovené indiánkami z hor,
prodává obchod Latinská Amerika pana P emysla Hrbka (se kterým
sdílíme kancelá ) a budeme je také prodávat na p edváno ním trhu ve
spolupráci s paní Evou Holubovou. K „indiánské“ cen  výrobku se p ítá
jen clo a DPH, cena se nenavyšuje o náklady prodejce ani jeho zisk…
Pokud by cht l n který podnikatel podpo it indiány, m že tak u init nap . nákupem jejich výrobk
pro své zam stnance, obchodní partnery, klienty… Odbyt pro zhotovené výrobky je pro velice

ležitý. Každý prodaný p edm t indián m pom že.

hem posledních 500 let dochází k akulturaci indián , vlivem státní administrativy,
misioná  cizích církví
(v sou asnosti p edevším mormon ), p sobením u itel  z m st, žijícími jinou „cizí“ kulturou, a dnes

edevším vlivem médií, hlavn  televize. NF Inka se snaží ctít indiánskou kulturu,  která  se
projevuje v morálních pravidlech života Ink : „Nebudeš lhát, nebudeš krást, nebudeš líný“,
respektujeme a podporujeme indiánské náboženství, p i každé významn jší události provádíme
ob ady uct ní Matky zem  a duch  hor. Respektujeme kulturní identitu indián  v jazyce –
ke ua, tradice ve zp sobu staveb – st ediska NF Inka jsou z p írodních materiál , stav ná v
tradi ním duchu, odívání – na slavnosti si indiáni oblékají své tradi ní od vy, lidových zp  a
tanc , tradi ních pracovních postup , atd …

NF Inka se snaží p isp t k átelství mezi obyvateli eské republiky a
Peru. N které eské a peruánské školy se kamarádí, d ti se vzájemn
poznávají prost ednictvím dopis  (ve špan lštin ) a výkres . V obou
zemích po ádáme besedy o život  p átel na druhém konci planety, v Peru
probíhá výstava tradi ních eských p edm  a v R jsme uspo ádali na

zných místech výstavy o život  indián  v horách Peru. Mnozí sponzo i
konkrétních d tí, kmot i, jak je d ti nazývají (kmotr je nejd ležit jší lov k
pro dít  hned po rodi ích), si s d tmi dopisují, tak se lépe poznají. etní
kmot i své dít  a jeho rodinu v Peru navštívili. Jeden peruánský koordinátor
navštívil R a p enesl do Peru poselství o p átelství a v r. 2008 (na základ



projektu paní Evy Holubové a s p isp ním n kterých kmotr  a p íznivc ) navštíví R deset Peruánc .

V R pracují pro NF Inka dobrovoln ty i ženy a další p íležitostní pomocníci, nap . p ekladatelé. V
Peru pracují ty i koordináto i, všichni indiáni, a mnoho dalších z ad rodi  a „vyrostlých“ d tí.

Náklady na provoz nadace jsou na minimální hranici. Nevlastníme auto, kameru ani další hodnotné
ístroje, kancelá  sdílíme kv li snížení nájmu s dalším subjektem, internetové stránky sponzoruje CK

Latintour. Všechny cesty do Peru podniká Olga Vilímková jako pr vodkyn  CK Adventura a CK
Latintour, žádné mezinárodní letenky nejsou hrazené z prost edk  NF Inka. NF Inka má stanoveno, že
se 90 % financí použije na projekty v Peru a 10 % na organizaci (je velmi t žké se do této ástky
„vejít“, používá se na hrazení nájmu kancelá e, poštovného - na rozesílání etných dopis  kmotr m…,
bankovních poplatk , administrativních poplatk , telefonu, internetu…).

íve jsme byli jen osobn  hluboce p esv eni, že naše innost má smysl pro budoucnost indián ,
dnes, po šesti letech práce, už vidíme výsledky.
Výsledky jsou „materiáln “ patrné a také jsou v „atmosfé e“. Díky podpo e eských dárc  se sirotek
Wilson z pastý ské rodiny dostal na vysokou školu (není snadné být p ijat v konkurenci m stských
student  z prestižních škol) a najednou se stala tato nemožná v c možnou. Sen se stal skute ností.
Když m že Wilson, m žu i já – a na VŠ jsou další.
Atmosféra je prosycená nad jí, vírou v možnosti, také pocity p átelství a up ímné lásky
(peruánských rodin ke kmotr m), vládne duch inorodosti a nadšení.

Pod ochranou Matky zem , v souladu s v lí duch  hor, indiáni realizují své sny - a jejich život se m ní
k lepšímu.

To díky vám. D kujeme za podporu.

Nada ní fond Inka
M. Horákové 32
170 00 Praha 7

návšt vní den úterý 10-16 hod.

prac.dny pevná linka
222 966 946
prac.dny mobil
723 118 531(paní Mikolášková)
nepravideln  728 179 579 (Olga Vilímková)

e-mail: nf.inka@seznam.cz
www.peru.cz/inka

.ú tu:  51- 0104700247/0100 (Komer ní banka)

Kontakt eského kmotra s dít tem

Kmot i si s d tmi dopisují. Komunika ním jazykem je špan lština. Pokud kmotr nehovo í špan lsky,
NF Inka zabezpe í p eklad dopisu do špan lštiny a p eklad odpov di ze špan lštiny do eštiny.

eklady vyhotovují v tšinou studenti gymnázia Praha 4, Bud jovická a n kolik ochotných p íznivky
aktivit NF Inka. P eklad dopisu (v etn  p edávání balí  s dopidy) trvá p ibližn  jeden m síc.

Dopisy do Peru a z Peru posíláme poštou v balí ku, p evážíme osobn  (p i cestách Olgy Vilímkové s
CK) a p evážejí je také kmot i a eští turisté, návšt vníci Peru. Poštu do Peru posíláme na jméno
peruánského koordinátora a adresu pošty v Cusku, koordinátorovi mailem oznamujeme brzký p íchod
balí ku s dopisy a on si ho na pošt  vyzvedne. Na peruánském venkov  pošty neexistují, nedoru uje
se tam pošta ani tam nejsou nap . schránky pro podání pošty atd.

mailto:nf.inka@seznam.cz
http://www.peru.cz/inka


Písemná komunikace je pro Peruánce naprosto nezvyklou záležitostí, pro indiány je dopisování s
kmotrem jediné dopisování, které absolvují za celý život. Na venkov  není v rodin  papír, tužka, rodi e
nemusí um t psát… Nada ní d ti psací pom cky dostanou, ale tento typ komunikace prost  neznají.
Když si lidé cht jí n co sd lit na v tší vzdálenost, využijí ústního vzkazu p es lov ka, který do dané
oblasti cestuje apod. Po zakoupení mobilního telefonu pro obec Pucamarca se lidé radovali, že budou
moci p ijímat telefonní hovory od svých p íbuzných, žijících daleko. Byla jsem sv dkem, kdy pan
Melchor p ijal hovor a projevil neuv itelnou radost, po sedmi letech komunikoval s bratrem, který se
tehdy odst hoval do Limy.

ti tedy nejsou na dopisování zvyklé. M jte prosím vás trp livost se stylem jejich dopisu – píšou jako
by na vás mluvily: „drahá kmotro, mám t  rád, doufám, že jsi zdravá, kmotro moje drahá, mám t  tak
rád…“ N kdy nev dí, co mají psát, nakreslí rad ji obrázek.

Ve vým  dopis  mezi d tmi a kmotry není shoda, n které d ti jsou velmi „psavé“, píší n kolik
dopis  ro  a od kmotra neobbdrží žádnou zprávu, jindy by si zase rád asto dopisoval kmotr a
pošta od dít te vázne. Od roku 2006 vedeme v nadaci tabulky korespondence a d tem, které píšou
asto bez reakce kmotra a ptají se koordinátor  na zprávu od kmotra, vyhotovujeme „falešné dopisy“,

aby jim nebylo líto, že jiné d ti dostávají dopis a ony ne. Píšeme pohledy, d ti ZŠ Pramínek Brno
zhotovují dopisy v podob  barevných kv tin… Pro kmotry dopisy nevyhotovujeme, ale snažíme se
dopis získat od dít te. Není to vždy snadné, d ti nežijí v jedné obci ani nechodí do jedné školy. Jsou
„roztroušené“ na rozsáhlé ploše ( eské republiky), pár d tí u Pelh imova, další v Rožnov  pod
Radhošt m. V peruánských horách neexistuje doprava jako u nás, na návšt vu ur ité oblasti
pot ebuje koordinátor také týden. M jte tedy prosím trp livost s prolukou p i odpov di…

Pro první komunikaci s dít tem bychom vás prosili o vaši fotografii pro dít , aby si vás mohlo ono i
jeho rodina p edstavit, hý kat, mluvit na vás na dálku…

Dárky pro dít  p evážet nem žeme, je to i k ehká záležitost – vzhledem k d tem, které dárky
nedostanou…

Kmotr m že své dít  navštívit. V roce 2007 navštívilo d ti tém  50 kmotr  a jejich p átel. Dít  m žete
navštívit v rámci poznávací cesty po Peru a Bolívii s CK, pr vodcované Olgou Vilímkovou nebo
samostatn . V tomto p ípad  je dobré domlouvat návšt vu s koordinátorem velmi dlouho p edem –
koordináto i mají všichni mobliní telefon, ale nejsou vždy v míst , kde je signál. V Pucamarce je
nap íklad jen na b ehu jezera, v oblati Paucartambo není nikde… Aby se dít  dozv lo, že ho
navštívíte, koordinátor musí do jeho vesnice zajet a rodin  to ící nebo vysílat zprávu o vaší návšt
rozhlasem. Telefony na vesnicích nejsou, ani „mobilní“ signál.

Data na formulá ích

Informace o dít ti vypl uje peruánský spolupracovník spolu s rodi i dít te, p ikládá se vysv ení.
která data na formulá i jsou velmi nejistá.

Nap íklad narození dít te: rodi e asto nev dí, kdy se dít  narodilo, nejsou si jisti dnem, ale ani
rokem. U sourozence, na otázku, kolik je mu let, odpovídají: Je ješt  malý, už je velký… Když se dít
zapisuje do školy, je t eba uvést datum narození a tehdy se n jaké vytvo í. Peruánská vláda v
poslední dob  vyžaduje, aby si lidé, alespo  ti mladší, dali do po ádku osobní dokumenty, což
vyvolává neuv itelné problémy, nebo  matky rodily kdysi v horách a o narození dít te nejsou
písemné záznamy… Jedna matka vysoko v horách si zoufala, že musí prodat dv  ovce (což je pro ni
velký majetek), aby zaplatila doklady pro d ti, jinak je už dnes nezapíšou do školy. Setkáváme se s

ípady, kdy dít  bylo vyškrtlé ze školy kv li tomu, že nemá rodný list – matka pak lí í historku, jak jí
doklady sho ely… a v její vzálené vísce, kde porodila, není obecní ú ad s dokumenty… Obyvatelé
vesni ky z ejm  ani neumí psát. Pokud není v oblasti kostel (ten ve vysokohorských oblastech bývá

evelice z ídka) a dít  nebylo pok né, což s velkou pravd podobností nebylo, protože vysokohorští
indiáni nejsou k es ané, narození dít te opravdu nebylo nikde registrované (ani úmrtí jiného).

Sv j v k rodi e obvykle neznají. Jednou jsem se ptala na v k otce, ekl mi 38 let, další den na stejnou
otázku odpov l 42. N kdy nám rodi e p inášejí sv j volební pr kaz, kde je jejich v k zapsán. Toto
datum ale bylo stanoveno ve chvíli vypl ování pr kazu a není p íliš sm rodatné.
Údaje o majetkové situaci rodiny a zdravotním stavu mohou být velmi r znorodé, více záleží na úhlu



pohledu pisatele – jeden (rodi  dít te) by napsal pom ry normální nebo dobré, druhý (nap íklad u itel)
zapíše: extrémní chudoba, zdravotní stav špatný.

Ani fotografie n kdy nevypovídají o podmínkách, v jakých dít  žije. Rodi e, kte í v dí, že se dít  bude
fotografovat pro svého eského kmotra, mu obléknou to nejlepší oble ení, jaké doma mají. I naši
peruánští spolupracovníci mívají n kdy tendenci dojem vylepšovat: vybírají hezké prost edí.
Vážení p átelé, rozhodn  nemáme v úmyslu údaje o dít ti zkreslovat, cht li jsme vám jen nazna it, že

které informace se mohou v pr hu asu zm nit.

Zpráva o obdržení finan ního daru pro dárce

et NF Inka je vedený u Komer ní banky v Praze. Pravideln  dostáváme m sí ní výpisy, vždy kolem
10. dne následujícího m síce. Jestliže nám zašlete finan ní dar a my známe vaši adresu (v p ípad
kmotr  nebo jste nám ji sd lili), zasíláme posléze každému dárci dv  darovací – sponzorské smlouvy.
Jedna je pro vás – do vašeho ú etnictví, druhou založíme do našich ú etních doklad . Pravideln
posíláme seznam dárc  na finan ní ú ad v rámci povinného p iznání dar . Vaše dary nejsou ze
zákona dan ny.

Jak hospoda íme s vašimi pen zi

Na jaký projekt jsou vaše dary ur eny, poznáme podle variabilního symbolu – pokud není na výpisu z
banky uveden variabilní symbol dít te, nap . 2706 (dít  od koordinátora 2. oblasti – Nydie Choque, v
po adí 7., s podporou od r. 2006), p echází do peruánské pokladny projektu venkovská škola nebo na
podporu student  na p ípravné akademii pro studia na vysoké škole.

U projektu sonko a – srdí ko použijeme váš finan ní dar pro vaše dít . V Praze máme ú etní sešity,
kam zapisujeme ástky, které jsme obdrželi pro dít  (každé dít  má svou stránku). V Peru má každé
dít  svou složku, kam se zakládají seznamy žádaných v cí od d tí a zpráva, kdy mu byly p edány
(povinná školní uniforma, povinný sportovní úbor, psací pot eby, knihy…) a jaké poplatky zaplaceny
(zápisné do školy, poplatky vyžadované školou b hem školního roku).

které d ti (zvlášt  v prvním ro níku st ední školy) spot ebují více pen z, než dostanou od kmotra
pro daný rok, ale toto se b hem dalších let vyrovná (dít  má uniformu, teplákovou soupravu, n které

ebnice i pom cky na více let).

Pokud je dít  v tísni, pomáháme mu nap . s hrazením léka ské pomoci, lék , nákupem postele,
deky…, toto není možné hradit z finan ních prost edk  nadace, vzhledem k pravidl m peruánského
finan ního ú adu, tyto pot eby hradíme z p ímých osobních dar , nap . koordinátor  nadace.
Z osobních zkušeností víme, že nem žeme dít ti ani jeho rodi m, bohužel ani u itel m, poskytnout
peníze v hotovosti, aby za n  nutné pom cky po ídili. Mohlo by se stát, že peníze použijí pro jiný ú el,
v dané chvíli t eba naléhav jší, než jsou školní pot eby. Rodi e by mohli nap . koupit jídlo pro hladové

ti. S u iteli nemáme, co se tý e použití pen z, bohužel jen dobré zkušenosti. Peníze má tedy k
dispozici pouze náš peruánský nada ní spolupracovník. (V sou asné dob  jsou ty i.)
V p ípad  daru pro projekt venkovská škola použijeme peníze dle momentálních pot eb komunit. Zde
se jedná p edevším o stavbu / vybavení vesnických knihoven a nákup školních pom cek pro vzdálené
školi ky.

Jak je možné zjistit, na jaký konkrétní ú el jsme použili práv  vaše peníze? To bohužel možné není.
Finance bez ur ení pro konkrétní dít  dáváme do „spole né“ pokladny, odkud je vybíráme pro
zakoupení v cí v r zných oblastech. V ú etnictví (které je vedené profesionálními ú etními, jak v
Praze, tak v Peru) je uvedeno, jaký konkrétní materiál se zakoupil pro jakou školu a v jaké ástce,
nejsme ale schopni vždy evidovat a napsat vám, na co konkrétn  byly použity práv  vaše peníze. Zde
záleží na vaší d e k našemu po ínání.

i návšt  Peru, a  už se zájezdy, které vedu jako pr vodkyn  a p i kterých vždy navšt vujeme
horské vesnice, n jakou školu a naše d ti, nebo p i soukromých cestách vašich i vašich p átel je
možné na míst  vid t a zeptat se místních lidí, jak jsme peníze použili. Naše vesnice m žete navštívit
bu  s naší pomocí – rád tam s vámi zajede náš peruánský spolupracovník, nebo bez našeho v domí.
Je pravd podobné, že ne všichni dárci navštíví Peru a d kaz o naší innosti neuvidí na vlastní o i,
zde opravdu záleží jen na d e.



Další dotazy nám položili noviná i: (odpovídá Olga Vilímková)

Kontaktní údaje

Nada ní fond Inka
O: 26688671

íslo ú tu: 51-0104700247 / 0100 (Komer ní banka)

Kancelá :
Milady Horákové 32 (ve dvorním traktu nad garážemi)
170 00 Praha 7
návšt vní den: úterý 10 – 16 (nebo jindy po dohod )
tel. v dob  návšt v: 222 966 946
tel. v pracovní dny: 723 118 531 (paní Mikolášková)
tel. nepravideln : 728 179 579 (Olga Vilímková)
e-mail: nf.inka@seznam.cz
web: http://www.peru.cz/inka

Spolupracovníci NF Inka v eské republice

Správní rada:

Zakladatelka NF Inka a p edsedkyn  správní rady PhDr. Olga Vilímková.
itelka francouzštiny a reálií Latinské Ameriky na VŠE Praha.

Od roku 1995 jezdí do Peru jako pr vodkyn  CK Adventura a CK Latintour. Rok 2001 strávila v
indiánské vesnici Pucamarca v Andách, kde pracovala jako dobrovolná u itelka peruánské státní ZŠ
a bydlela v místní rodin .

Autorka výstav o život  indián  v Peru (také spoluautorka výstavy v Náprstkov  muzeu o
sou asných ob adech indián  Mexika a Peru).
Poskytla besedy (p es 500) o život  indián  v Andách - ve školách, knihovnách, divadlech a v
rozhlasových a televizních po adech...

Knihy:

Chalupa P., Vilímková O., Vilímek V., Mexiko a Peru, Masarykova univerzita Brno, 2001.

Klápš ová K., Vilímková O., Cesty k boh m, ob ady ze sou asného Mexika a Peru, Národní
muzeum, 2002.

Vilímková O., U itelkou v Peru, Mladá fronta, 2003.

Vilímková O., Základy jazyka ke ua, u ebnice pro samouky, VŠE Praha, 2005.

Vilímková O., Peru – d ti Ink , Smartpress, 2006.

Kolektiv autor , Cestománie II, Vilímková O. kapitola o Peru (krom  obecných informací o zemi a
rad na cestu), Kartografia Praha, 2006.

Mgr. Iva Faltová, tel. 777 144 791,mail iva.faltova@tiscali.cz, Hostinné. editelka speciální základní
školy Hostinné (n kolikaleté intenzívní p átelství s Queromarkou) - www.zvs.euweb.cz

Mgr. Petr SOJÁK, z Liberce, nyní v Brn , tel: 606173 562 / 549497317
Momentáln  interní doktorand PdF MU Brno - katedra sociální pedagogiky, specializace –
osobnostní p ípravy, sebepoznávací a sebezkušenostní výuka (projekt „Oby ejní lidé“), absolvent
výcviku skupinové psychoterapie Skál v Institut – Addiction training institute. St edoškolský u itel na

mailto:nf.inka@seznam.cz
http://www.peru.cz/inka
mailto:iva.faltova@tiscali.cz
http://www.zvs.euweb.cz


Gymnáziu Židlochovice (obory Bi – Tv). P edseda ob anského sdružení EDUCATIO (výchova a
vzd lávání osobnosti v pedagogických a pomáhajících profesích).

len správní rady NF Inka a její zástupce pro Moravu

Ing. Jana P ikrylová, Csc., revizorka NF Inka, Praha

Spolupracovníci:

RNDr. Zde ka Mikolášková, tel. 723 118 531, Praha. Profesorka chemie a ekologie, v posledních
letech manažerka realitní kancelá e DX reality. Paní Mikolášková zpracovává veškerou
administrativní agendu NF Inka v eské republice.Setkáváte se s ní v telefonických hovorech na
pevnou pražskou linku a osobn  v kancelá i NF Inka. Má dosp lého syna.

Mgr.V ra Moravcová, Brno. Pracuje jako konzultantka a analyti ka v po íta ové firm . P ipravuje
stránky NF Inka (www.peru.cz/inka). Kontakt: webmaster@peru.cz

NF Inka nemá žádné placené zam stnance. Webové stránky sponzoruje CK Latintour. Cesty
do Peru podniká Olga Vilímková jako pr vodkyn  r zných CK a nejsou spojené s žádnými
náklady NF Inka.

Spolupracovníci v Peru

Jose Manuel Quispe Caceres jmqc0110@hotmail.com oficiální zástupce nadace v Peru,
archeolog, take vystudovaný u itel. Koordinátor NF Inka v okrese Tinta (Tinta, Queromarca,
Yanaoca, Machacmarca, Picotayoc). Organizuje stavbu u ovské školy v obci Queromarca.

Vladimir Yabar Deza je lenem vedoucího týmu nadace v Peru, pr vodce na túry v horách - p ší a
na kole. Koordinátor NF Inka v okrese Paucartambo, v kraji Q´eros a v poho í Cordillera Vilcabamba.
Organizuje Inka wasi - knihovnu a její aktivity v Paucartambu. Pro aktivity NF Inka dal k dispozici

m po svých rodi ích v Paucartambu, kde n kolik let bydlelo pár d tí komunity Q´eros, které v
Paucartambu docházely do školy. (Nyní jsou školy v oblasti Q´eros a pobyt d tí mimo domov není
nutný.)

Nydia Choque íve ú ednice sociálního odboru místního ú adu v Cusku, nyní v domácnosti a
studentka vysoké školy pedagogické. Koordinátorka NF Inka v okrese Anta (Haparquilla) a v oblasti
masívu Huanacauri (Punacancha, Kirkas). Ve vesnicích vede také kursy tení a psaní pro rodi e.
Velmi pomáhá d tem v tísni.

Melchor Amau Quispe, obyvatel Pucamarky, živí se zem lstvím. Pro NF Inka pracuje jako
pomocník 6 let (zdarma). Zorganizoval a realizoval stavbu Inka wasi, vede knihovnu, organizuje
kursy dou ování a kroužky. Od 1.8. je koordinátorem NF Inka pro okres Chinchero (Pucamarca,
Cuper, Umasbamba, Ocotuan...).

Zpráva o innosti NF Inka v r. 2006

Nada ní fond Inka
O: 26688671
edsedkyn  správní rady PhDr. Olga Vilímková

Kancelá : Milady Horákové 32, 170 00 Praha 7
(v zadním traktu)
Návšt vní den úterý 10 – 16 hod. nebo po p edchozí telefonické domluv
Tel. v návšt vních dnech pevná linka 222 959 458 , v prac. dnech 723 118 531 (pí Mikolášková)
Tel. nepravideln  728 179 579 (Olga Vilímková)
e mail: nf.inka@seznam.cz
www.peru.cz/inka

íslo ú tu: 51 – 0104700247 / 0100 Komer ní banka

Motto: P edevším si vážíme práva každého lov ka žít tak, jak si sám p eje.

http://www.peru.cz/inka).
mailto:webmaster@peru.cz
mailto:jmqc0110@hotmail.com
mailto:nf.inka@seznam.cz
http://www.peru.cz/inka


(Z i ná elníka Seattlea k prezidentovi USA, 1865.)

NF Inka se snaží pomáhat indiánským d tem v Peru p i vzd lání.
Naše innost vychází z podn  indiánských komunit, pomáháme na základ  žádostí a p ání
indiánských obcí – respektujeme tradi ní zp sob života indián , místní jazyk a snažíme se
podporovat udržení indiánské kultury v etn  p vodního náboženství.

Zprávu sepsala Olga Vilímková,zakladatelka NF Inka

Vážení p átelé,

dovolte mi, abych vám vyjád ila v elé pod kování ze strany našich d tí, jejich rodi  a
koordinátor . Všichni máme obrovskou radost, že se naše aktivity velmi rozší ily, m žeme zlepšit
život více d tem, tedy více vesnicím. Celé indiánské vesnice se opravdu radují z vaší pomoci. P i
aktivitách nada ního fondu Inka vládne nadšení, které je t žko sd litelné na dálku. Známe dob e
život indián  v Andách, naši peruánští koordináto i jsou všichni indiáni z venkova (departmentu
Cusco) a jako malí zažili osobn  t žké podmínky rodiny pastý  nebo zem lc . Znají tedy
možnosti a také sny indiánských d tí – a jsou vám velice vd ní, že díky vaší podpo e mohou
napomáhat k realizaci sn  d tí, svých soukmenovc . Vlastn  i k realizaci nikdy nesn ných situací,
protože nap íklad studium na vysoké škole je pro sirotka pastý e v c, na kterou nikdy nepomyslel,
tak je vzdálená jeho možnostem – a dnes je p itom skute ností. (Den práce indiánského zem lce
na poli statká e je oce ován ástkou 4 soly a 12 kg brambor, vyp stovaných na vlastním poli, se
prodává za 3 soly, zatímco p ípravný kurs se zkouškami na VŠ stojí 1.700 sol .) Jestliže se stal
studentem VŠ pastý  z jedné vesnice, otev ela se najednou tato „nemožná“ možnost pro všechny. A
toto vyvolalo obrovskou motivaci u it se nejen u starších sourozenc , vlastních soused , ale také
(zprávy se p edávají ústní cestou rychle) ve vesnicích vzdálených oné Wilsonov  Queromarce
nap íklad jedenáct hodin jízdy autobusem a dále dva dny na mule do hor. Sama jezdím do Peru 14
let, rok jsem žila s indiány v Andách na vesnici, v posledních letech pobývám s indiánskými p áteli
pom rn asto, takže také vím, jak strašn  moc vaše podpora opravdu pomáhá..

Oblast, kde pomáháme, se nachází v peruánských Andách, tedy ve vysokých horách, kde
jsou t žké životní podmínky, p evážnou ást roku tu bývá zima, asto fouká ledový vítr, lidé musí
vydat zna né množství energie už jen na p ežití. N kte í eší tvrdost každodenního života tím, že ji
opustí – prodají pozemek a odcházejí do nižších poloh, také do m st. Tam ztrácejí možnost
základních potravin z vlastního pole a velmi asto živo í. Není už ovšem, kam se vrátit. Naši
spolupracovníci v í, že pokud si lidé vylepší své materiální podmínky u sebe doma na vesnici,
nebudou muset utíkat do m st. Toto je možné vnesením nových informací, prost ednictvím mladé
generace. Rodi e doufají v lepší život svých d tí, toto vidí prost ednictvím vzd lání, a proto vám
opravdu v ele d kují za tuto možnost. Aktivity nada ního fondu Inka nesm ují jen k modernizaci
indiánského venkova. Druhou polovinou naší innosti je napomáhání k uchování indiánských tradic,
indiánské moudrosti. Duchovní sv t indián  je bohatý a krásný. Ve všech našich aktivitách se
snažíme respektovat indiánskou podstatu bytí, vzdávat jí hold – což pro nás není p izp sobení se
sv tu našich p átel, ale vychází to z vlastních prako en  nadace. Vždy  naši koordináto i jsou indiáni
a oni sami jsou se svou kulturou bytostn  spjati. P i slavnostech uctíváme Matku zemi, d kujeme
duch m hor a s nimi konzultujeme d ležitá rozhodnutí, podporujeme tradi ní zp sob staveb,
oble ení, tance a samoz ejm  mate ský jazyk indián  z hor – ke ua.

Projekt Sonko a - srdí ko

Jsme velice š astní, že nyní má podporu nada ního fondu Inka – prosp chové stipendium
od eského kmotra, p ibližn  600 d tí na základních a st edních školách. T i studují na VŠ: Wilson je
na Pedagogické fakult  Universidad Nacional San Antonio Abad v Cusku (státní, necírkevní VŠ,

koli je v názvu Svatý Antonín), Wilber je na Vysoké škole zem lské v Sicuani, Fanny studuje na
Hospodá ské fakult  Universidad Nacional San Antonio Abad v Cusku. Virgínia se dostala na
vysokou školu zem lskou, ale ona usilovala a usiluje o medicínu, a tak p erušila studium na VŠZ
a chodí na p ípravné kursy na medicínu. Zkoušky se totiž d lají podle oblastí – nap íklad d láte
zkoušku v oblasti medicína, zem lství, chemie… Z po tu 100 bod  se p i úsp šnosti 100 – 90
dostáváte na jakýkoli obor skupiny, 90 – 80 už nemáte možnost studovat na medicín , ostatní obory
jsou vám otev ené, atd. ( ísla na p ijetí jsem odhadla, neodpovídají p esn  tabulkám). 22 student
se nyní p ipravuje na studia na VŠ v p ípravných kursech – academias. Tyto kursy jsou pro všechny
absolventy st edních škol, kte í se ucházejí o studia na VŠ. I d ti z m st, pro které je vyu ovací
jazyk špan lstina mate štinou, se ú astní t chto odborn  zam ených kurs . Kursy hradíme z



pen z, které dostáváme od p íznivc  bez kódu konkrétního dít te. 15 student  VŠ, kte í budou
ijati, bude mít studia hrazená z prost edk  nadace Sunflower children Heleny Houdové. (Tato

nadace hradí také studia 50 d tem na SŠ). Spole  s nadací Sunflower children stavíme
ovskou školu, s obory truhlá ství a šití v obci Yanaoca, okres Tinta. Pozemek pro školu darovala

obec Yanaoca, místní ú ad zabezpe il také p íjezdovou cestu. Další u ovskou školu postavíme v
obci Paucartambo – tato bude hrazena z prost edk eského podnikatele.

Projekt Vesnická škola

V rámci projektu jsme i v lo ském roce poskytovali školní pom cky pro všechny d ti a
materiální pomoc p i úpravách škol (okna, d ev né podlahy) p ibližn  ve dvaceti vysokohorských
pastý ských vesnicích.

átelství mezi školami

kolik eských škol udržuje p átelské kontakty se svou „sesterskou“ peruánskou školou –
escuelas hermanas, jak íkají naše sp átelené peruánské školy. D ti si dopisují – ve špan lštin  – a
vym ují si ru ní práce. V eských i peruánských školách po ádáme dny p átelství – p edevším
prost ednictvím výstavek hovo íme o život  kamarád  na druhém konci planety. V obci Queromarca
panovala v lo ském ervenci velká radost, nebo editelka sp átelené školy z Hostinného navštívila
(v rámci soukromé cesty do Peru) své blízké. Paní Iva Faltová píše o své zkušenosti, její dopis je na
našich internetových stránkách.

Nada ní st ediska Inka wasi

V Paucartambu funguje st edisko Inka wasi (z ke ua p eklad do eštiny incký d m).
St edisko tvo í nyní ty i domky: vlastní d m našeho nada ního spolupracovníka Vladimíra Yabara a

i tradi ní domky z kamene a trávy. Je zde knihovna, odpoledne sem dochází u itel dou ovat d ti,
jsou tu kroužky ru ních prací, divadelní kroužek a d ti si tu po ve erech píší úkoly a tou knížky.
Inka wasi postavili brigádnicky otcové také v Pucamarce. P i práci – stavební i organiza ní –
pomáhají i naše starší „d ti“, nap íklad Edison a David z Pucamarky. Za ú elem vým ny zkušeností
se d ti a otcové z r zných oblastí navšt vují. Ud lalo nám obrovskou radost, že pan Melchor z
Pucamarky nyní v kraji zakládá a staví skleníky, které velmi významn  obohacují jídelní ek (nejedná
se o aktivitu NF Inka).

Spolupracovníci

V Peru pracují t i koordináto i: archeolog José Manuel Quispe Cáceres, vysokohorský
pr vodce Vladimír Yabar, pracovnice sociálního odboru Nydia Choque a mnoho dalších
organizátor  aktivit ve vesnicích z ad rodi . D kujeme všem našim spolupracovník m: paní dr.
Mikoláškové, která vy izuje administrativu nada ního fondu Inka, také se s vámi setkává v kancelá i,
posílá vám dopisy…, paní ing. Jan  P ikrylové, která zpracovává nada ní ú etnictví, paním
profesorkám Andresové a Koní ové za organizaci p eklad  - za p eklady student m dvojjazy ného
gymnázia v Praze 4 – Bud jovická, také dalším p ekladatelkám, d kujeme paní Moravcové z Brna
za p ípravu internetových stránek a cestovní kancelá i Adventura za financování internetových
stránek.

Cesty do Peru pro kmotry v roce 2007

V lo ském roce, 2006, navštívilo své dít  v Peru 12 kmotr  (v rámci zájezd  CK) a další
podnikli cestu samostatn , v koordinaci s našimi spolupracovníky.

Pokud byste se rozhodli navštívit d ti spole  se mnou, p ípadn  cht li poznat také v tší
ást Peru, je to možné. Do Peru budu doprovázet jako pr vodkyn  2 zájezdy CK Adventura a

Latintour: 7. – 23.6. (kulurn  poznávací) 24.6. – 16.7. (kulturn  poznávací s n kolikadenní p ší
vysokohorskou t rou) a 4.-22.9. (kulturn  poznávací) CK P íbram

V roce 2008 to bude 1 zájezd v ervenci (s p ší vysokohorskou t rou).



Vaše dít  m žete navštívit v rámci zájezdu nebo po jeho skon ení, to bychom se domluvili
individuáln . U zájezd  s vysokohorskou t rou se vypravíme mimo turistické trasy, abychom trochu
nahlédli do života indián , navštívíme n kterou „sp átelenou“ vesnici. Podrobnosti najdete na našich
internetových stránkách. (Pokud se rozhodnete jet na zájezd s CK Adventura, bude dobré
rezervovat ho s p edstihem, od prosince m že být vyprodaný.) Všechny cesty koordinátorky NF Inka
Olgy Vilímkové jsou hrazené cestovními kancelá emi, nikoli z prost edk  NF Inka.

Rodi ovské sch zky

V prosinci skon il v Peru školní rok, naše d ti dostaly vysv ení, n která jsme rozeslali
hem ledna, další máme v kancelá i a kmotr m je rozdáme na rodi ovských sch zkách, stejn  tak

jako velké množství dopis . Po skon ení všech rodi ovských sch zek (v Olomouci, Praze a Brn )
zbylé písemnosti rozešleme. Snažíme se šet it vysoké náklady za poštovné.

Dopisy – jazyk komunikace

Ptáte se, jestli je možné psát dopisy anglicky nebo špan lsky. D ti rozumí špan lsky a
dopisy vám píší ve špan lštin  – s ob asnými výrazy ve své mate štin , v jazyce ke ua. Špan lština
je tedy výborná. Anglicky d ti nerozumí, dopis bychom p ekládali do špan lštiny a je pro nás
snadn jší p ekládat do špan lštiny z eštiny než z angli tiny. I když vám d ti napíšou, že se u í
anglicky, jedná se o pár sloví ek, nebudou vašemu, by  velmi jednoduchému dopisu, rozum t.
Dopisy d tem m žete posílat kdykoli b hem roku. Pokud by kmot i cht li p ipojit pár slov v
mate štin  d tí, d tem i rodi m ud láte šílenou radost. Existuje u ebnice jazyka ke ua pro
samouky, autorka Olga Vilímková, s nahrávkami text  od Vladimíra Yabara. Je k dostání v
knihkupectví VŠE Praha 3, Churchillovo nám.

Další informace o d tech – také jejich ústy a prost ednictvím jejich kreseb: jsou v knize Peru
– d ti Ink , Olga Vilímková, nakladatelství Smart press, 2006. V knize jsou p íb hy indiánských

átel a našich d tí, také psané jejich rukou a „jimi malované“.

Ješt  jednou, velice vám dekujeme za pomoc indiánským d tem a vaše p átelství

Za všechny koordinátory, rodi e a d ti Olga Vilímková


