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Bulletin speciál

Arcidiecézní
chAritA PrAhA

Číslo 1
15. ledna 2019

Lanškrounský 
farář P. Zbigniew 
Czendlik byl mo-
derátorem letoš-
ního koncertu 
Arcidiecézní cha- 

rity Praha. Tradiční podzim-
ní benefiční akce je zároveň 
největším setkáním dárců, 
kteří prostřednictvím této or-
ganizace pomáhají v  Česku 
i v zahraničí. P. Czendlik byl tím 

nejpovolanějším průvodcem 
večerem, protože charitní práci 
zná zblízka. 

Čtěte rozhovor 
s P. Czendlikem 

na straně 19–20.

Pokračování na straně 4.

Ať nám příležitost pomáhat nikdy neuteče

k+M+B: 
kristus požehnej tomuto domu

„Děkujeme všem dobrovolní-
kům a dárcům, kteří se do Tříkrá-
lové sbírky zapojili,“ říká ředitel 
Arcidiecézní charity Praha Jaro-
slav Němec. „Sbírka podpoří po-
třebné lidi v naší zemi prostřed-

nictvím sociálních služeb Charity 
i přímou pomocí konkrétním ro-
dinám v  nouzi. Desetina sbírky  
je určena na pomoc do zahrani-
čí.“

Ples 
Charity

v pátek 1. března 2019
od 18.30 do 23.30 hodin

v Hotelu Belvedere
M. Horákové 19, Praha 7

Oslavme tancem  
100. výročí založení  
Charity v naší zemi.

Cena vstupenky: 250 Kč
kontakt pro rezervaci: 
ples@praha.charita.cz 

Arcidiecézní charita Praha 
srdečně zve na

Desetitisíce dětí a dospělých oblékly královské pláště a koru-
ny a vyrazily mezi lidi připomenout křesťanský vánoční pří-
běh a požádat o koledu pro potřebné. Charita má za sebou 
19. ročník Tříkrálové sbírky.

1919–2019: 100 let pomáháme lidem v nouzi



Milí přátelé,
před Vánoci nás 
v Praze navštívili 
dva vzácní hosté. 
Arcibiskup kam- 
palský a  prezi- 
dent Charity 

Uganda Mons. Cyprian Lwanga 
a sestra Maria Goretti, ředitelka 
Vzdělávacího a  zdravotního 
centra sv. Ignáce v  indickém 
Honavaru. S  oběma nás 
pojí dlouholetá spolupráce 
a  pomoc nejchudším lidem 
Ugandy a Indie. Během několika 
dní, které jsme společně v době 

adventní strávili, jsme mohli 
sdílet vize, plány i  překážky, 
které v jejich uskutečnění brání, 
ale také radost z pomoci, která 
přinesla konkrétním dětem 
a rodinám lepší budoucnost. 

Obdivuji odhodlání sestry 
Marie i  arcibiskupa Cypriana 
pracovat neúnavně, často na 
úkor svého pohodlí a  bohužel 
i  zdraví, ve prospěch těch 
nejchudších. Znovu jsem si 
uvědomil, že jsme povoláni 
k  pomoci. Vždyť jsme poznali 
nouzi, v níž žijí ženy, muži i děti, 
kterým skrze naše ugandské 
a  indické partnery můžeme 

přinést zdravotní péči, vzdělání, 
pracovní příležitosti, a tím šanci 
na lepší budoucnost. Myslím, 
že s  pomocí Boží, s  vámi – 
dárci a  také s  lidmi, kteří se 
za společné dílo modlí, to 
zvládneme. Prosím vás, pokud 
můžete, pomozte. Na našich 
webových stránkách (praha.
charita.cz/pomahejte) nebo 
na stránkách tohoto Bulletinu, 
najdete možnosti, jak. 

S  poděkováním a  přáním 
požehnaného nového roku,

Ing. Jaroslav Němec
ředitel 

Arcidiecézní charity Praha
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Farní charita Beroun, která 
letos oslavila 25. výročí svého 
založení, uspořádala chari-
tativní Běh proti demenci. 
Z  výtěžku 57  045 Kč vybavila 
relaxační místnost pro seniory 
s  Alzheimerem v  Domově sv. 
Anežky České.

Čtyři nové sociální byty 
připravuje Arcidiecézní charita 
Praha díky evropským fondům 
a  spolupráci s  městskou částí 
Praha-Čakovice. 

Více než 15 tun potravin 
a drogerie pro potřebné získa-
la Charita v pražské arcidiecézi 
v 6. Národní potravinové sbírce.

Vánoční rybí polévku pro 
potřebné rozlévala Arcidiecéz-
ní charita Praha v neděli 23. pro-
since na náměstí Míru v Praze 2. 
500 porcí tradiční štědrovečerní 
polévky potěšilo seniory, lidi 
bez domova, ale i kolemjdoucí 
a návštěvníky adventních trhů. 

Jak jsme vás 
na stránkách 
Bulletinu již in-
formovali, vla-
šimská Charita 
usiluje o  zalo-

žení komunitního centra 
pro seniory, které bylo záro-
veň sídlem všech charitních 
služeb. První velký krok má 
Farní charita Vlašim za se-
bou. Zakoupila dům v centru 
města, v Tovární ulici poblíž 
vlakového nádraží. 

V úterý 6. 11. 2018 jsme kou-
pili bývalou výrobnu obuvi 
v Tovární ulici. Někteří Vlašimští 
ji nazývají „Ševcárna“, někdo „to 
Schillerovo“. Na koupi objektu 
jsme si  půjčili 6 miliónů ko-
run. Máme obrovskou radost, 
že se vše zvládlo do termínu, 
než MAS Blaník  vypíše výzvu 
k podávání žádostí na realizaci 
rekonstrukcí a  staveb komu-
nitních center. Do té se určitě 
chceme přihlásit. Je jasné, že re-
konstrukci bez dotace a dalších 
finančních darů nezvládneme.

– Akademie třetího věku, U3V – 
Univerzita třetího věku, podpora  
neformálních pečujících (péče 
o rodiny, které pečují o své blíz-
ké doma), Klub trénování pamě-
ti, Klub seniorů. Místa vzájemné 
materiální pomoci  Obchůdek 
a Šatník. Občanská a psycholo-
gická poradna, terénní sociální 
a zdravotní služby. Veškerá na-
bídka služeb je určena těm, kte-
ří potřebují pomoc, sami svou 
péči nezvládají nebo ji neumí, 
jsou osamělí.

Doufáme, že všechny aktivi-
ty budeme brzy poskytovat ve 
svém, což služby zkvalitní. Li-
dé nás lehčeji najdou. Budeme 
v bezbariérovém prostředí. Bu-
deme mít k sobě blíž. Chceme, 
aby naše komunitní centrum 
bylo přínosem pro celý region.

Pokud by se někdo rozhodl 
podpořit náš záměr, budeme 
vděčni za jakýkoliv dar. 

ředitelka  
Farní charity Vlašim 
Daniela Laloučková



 

 

 

 

Mozaika událostí

Po 25 letech služby vlašimské charity 
Pod jednou střechou

podpořeno Tříkrál
o
vo

u
 s

b
ír

k
o
u

dAňová Potvrzení 
o darech poprvé elektronicky

Koncem ledna 2019 obdrží naši dárci, kteří podporují 
program Adopce na dálku® a další zahraniční projekty, 
souhrnné potvrzení o  darech zaslaných během roku 
2018. Potvrzení zašleme elektronicky e-mailem. Pokud 
dárce e-mailovou adresu nemá, obdrží souhrnné po-
tvrzení poštou.
  

V současnosti má naše Charita 
více než 40 zaměstnanců. Takto 
narostla během posledních de-
seti let. Stejně tak se rozrostly 
služby a nabízené aktivity: A3V 

Podpůrnou skupinu pro 
pečující o osoby s demencí 
vytvořila Farní charita Vlašim. Ti, 
kteří procházejí náročnou a vy-
čerpávající péčí o  svého blíz-
kého, mohou své zkušenosti, 
radosti i starosti sdílet s ostatní-
mi. Setkání podpůrných skupin 
organizují i Arcidiecézní charita 
a Farní charita Stodůlky v Praze. 

V  průběhu zimy rozšířila 
Arcidiecézní charita Praha ka-
pacitu služeb pro lidi bez 
domova. Noclehárna a azylo-
vý dům poskytují denně noc-
leh 76 osobám, nízkoprahové 
denní centrum je otevřeno 
v  rozšířeném provozu, denně 
od 8 do 18 hodin. 



  

PodPořte 
Komunitní centrum 

Vlašim
Veřejnou sbírku  

Farní charity Vlašim můžete 
podpořit zasláním daru na 

sbírkové konto: 
4854305359/0800 

Více informací o komunitním 
centru najdete na webu 

www.komunitnicentrumvlasim.cz
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http://www.komunitnicentrumvlasim.cz
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O  využití výtěžku rozhoduje Tříkrálová komise 
jmenovaná kardinálem Dominikem Dukou, ale ta 
vždy vychází z návrhů Farní charity nebo farnosti, 
která sbírku ve své obci organizuje. Část vykole-
dovaných peněz, konkrétně 15 %, je určeno na 
diecézní záměry sbírky. Které to jsou, představuje 
Jaroslav Němec: „Pro rok 2019 jsme vybrali tři zámě-
ry. Podpoříme Poradnu Magdala, která se věnuje obě-
tem násilí. Dále pak materiální pomoc nejchudším 
lidem v  naší diecézi. A  nakonec vybudování centra 
sociálních služeb Farní charity Vlašim.“

Desetina výtěžku pomáhá tradičně v  zahra-
ničí. Arcidiecézní charita Praha letos podpoří 

PAVlA JAmBorA, pětačtyřicetiletého rodá-
ka z Berouna, zná téměř každý člověk z měs-
ta i  okolí, který se někdy angažoval v  ne-
zištné pomoci bližním. A  ne-li jméno, pak 
určitě postavu v reflexní vestě s tříkrálovou 
pokladničkou na krku. 

Pavel vzpomíná na první ročník Tříkrálové sbír-
ky před devatenácti lety: „Byl jsem tehdy téměř je-
diným dobrovolníkem, který v Berouně Tříkrálovou 
kasičku nosil. Od té doby jsem vynechal pouze tři- 
krát z důvodu hospitalizace.“

Pavel má s  dobrovolnictvím bohaté zkuše-
nosti. V devadesátých letech společně s mládeží 
z farního společenství a s berounským Křesťan-
ským klubem posílal ošacení pro válkou stiženou 
Jugoslávii. Darované oblečení balil do krabic, po 
celém Berouně tyto krabice v zelinářstvích sbíral 
a vše pomáhal nakládat na auta a do vagonů. 
Ochota pomáhat ho nikdy neopustila. Když bylo 
potřeba, roznášel letáky s upoutávkami na pořá-
dání charitních sbírek a akcí. Osobně se angažuje 
i v pomoci osobám bez domova, pro něž získává 
batohy, bundy a další oblečení. Nejednou se sta-
lo, že volal k nějaké osobě bez domova v kritic-
kém stavu lékařskou pomoc. 

Pomáhá naVzdory Postižení
Pavel je v invalidním důchodu. V životě neměl 

nic jednoduché. Kvůli svému handicapu mohl 
absolvovat pouze učiliště (ač se to díky jeho se-
čtělosti nezdá) a pracovat v chráněných dílnách. 
Přesto je příkladem člověka, který si nestěžuje na 
nepřízeň osudu, ale najde si své místo ve světě 
a svůj způsob pomoci druhým! 

Plánuje další sBírKu
Pavel několikrát vyhrál berounskou soutěž 

o  nejvyšší vykoledovanou částku v  jedné ka-
sičce. Jeho tempo by málokdo vydržel. Čtrnáct 
dní objíždět celý region do pozdních nočních 
hodin. V reflexní vestě kvůli bezpečnosti. „Kole-
duji raději ve školách, úřadech, než v domcích, kde 
lidé, když se ještě o Tříkrálové sbírce moc nevědě-
lo, neradi otevírali vrátka. Jednou jsem koledoval 

v domově pro seniory a kasička už byla velmi těžká. 
Obyvatelé domova byli velmi štědří, dávali peníze 
do kasičky jako o závod, až mi jeden z nich utrhl 
na jedné straně poutko. Vůbec jsem často měl po 
čtrnáctidenním koledování trochu odřený krk od 
zavěšené kasičky.“

Se všemi aktivitami přestal Pavel jen výjimeč-
ně kvůli hospitalizaci. Tou prochází i nyní, ale to 
mu nebrání, aby se těšil na další sbírku: „Doufám, 
že již tu po letošních Vánocích,“ dodává. Mezitím 
spřádá plány, jak sbírku zefektivnit, kam všude 
zajít a co vše pro větší pomoc potřebným udělat.

Ivana Vašků, Farní charita Beroun


obětavě koleduje pro lidi v nouzi. 
nAvzdory vlAstníMu Postižení

Město Beroun udělilo Pavlu Jamborovi v roce 2016 
cenu Ď za dlouhodobou dobrovolnickou službu.

Dokončení ze strany 1.
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 Azylový dům sv. Gerarda pro maminky 
s dětmi v Brandýse nad Labem – počítač 
s tiskárnou a zprovoznění wifi sítě pro kli-
entky domu.
 Nové centrum sociálních služeb v Kralu-
pech nad Vltavou – spolufinancování ev-
ropské dotace.
 Dům na půl cesty a Azylový dům Kralu-
py nad Vltavou – oprava objektu, výměna 
oken, nákup ledniček.
 Azylový dům pro ženy a matky s dětmi 
v Roudnici nad Labem – výměna podla-
hové krytiny, šatní skříně.

 Nákup pomůcek pro seniory využíva-
jící sociální služby Farní charity Starý  
Knín.
 Charitní šatník pro sociálně potřebné – 
provoz šatníku v Praze 4 a Roudnici nad 
Labem, založení nového šatníku v Brandý-
se nad Labem a ve Slaném.
 Příspěvek na zájmový kroužek, školu 
v přírodě, letní tábor a další mimoškolní 
aktivity pro děti ze sociálně slabých ro- 
din.
 Podpora konkrétních rodin, které se na-
cházejí v tíživé sociální situaci.

 

 

 

 

 

 

 

 

nemocnici v Ugandě a ozdravný pobyt bělorus-
kých dětí v Česku.

Tříkrálová sbírka není jen jednou z finančních 
sbírek a  jejím cílem není jen získat prostředky 
na pomoc potřebným. Svátek Tří králů uzavírá 
vánoční období a tříkrálové koledování je záro-
veň nesením poselství o narození Božího Syna 
zde na zemi. Koledníci tak opět rozdávali lidem 
radost a přinášeli poselství naděje. Na dveře psa-
li požehnání K+M+B+2019. To neznačí iniciály 
jmen Kašpar, Melichar a Baltazar, ale pochází z la-
tinského Christus mansionem benedicat – Kris-
tus požehnej tomuto domu. 



jak pomůže letošní tříkrálová sbírka
Tříkrálová sbírka podpoří stovky projektů na pomoc potřebným, a to přímo v regionu, 
kde byly peníze vykoledovány. Vybíráme některé z letošních regionálních záměrů: 

k+M+B: kristus požehnej tomuto domu
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Již tradičně se na vás obra-
címe v  době adventní s  vý-
zvou, abyste k  vánočním 
dárkům pro vaše blízké při-
dali ještě jeden dárek navíc. 
Dárek, který pomůže lidem 
v nouzi. 

Konkrétně jsme žádali o pří-
spěvek na službu osobní asi-
stence, která pomáhá lidem 
upoutaným na invalidní vozík. 
S  pomocí asistentů mohou 
zvládat běžné denní aktivity 
jako je oblékání, hygiena či pří-

prava jídla. Asistenty využívají 
při doprovodu do zaměstnání, 
k lékaři nebo za volnočasovými 
aktivitami. 

Díky velké štědrosti dárců 
jsme pro službu osobní asis-
tence získali 43 300 korun. Tato 

finanční částka pomůže zajistit 
216 hodin osobní asistence. 
(Ačkoli sami postižení si na tuto 
službu připlácejí, tento příspě-
vek na pokrytí veškerých nákla-
dů nestačí.) 

„Všem dárcům, kteří se do ad-
ventní sbírky zapojili, moc děkuji,“ 
říká sestra Radima Ivančicová. 
„Mám radost ze solidarity, kte-
rou dárci projevili, zvláště v do-
bě vánoční, kdy jsme dostali ten 
největší dar – naději na spasení 
a na život věčný. Ať vám Pán Bůh 
žehná po celý rok.“ 

Poděkování dárcůM, 
kteří vyslyšeli Adventní výzvu

r e d a k t o r k a 
iDNES.cz liNDA 
VESElá strávila 
noc v noclehár-
ně Arcidiecézní 
charity Praha 

pro ženy bez domova.

Teplá sprcha, jídlo a  postel 
k  přenocování; noclehárny 
poskytují za několik desítek 
korun útočiště lidem bez do-
mova. Komfort nečekejte, 
zato spoustu zajímavých ži-
votních příběhů ano. Jak to 
v noclehárně pro bezdomovce 
vypadá a jaké typy lidí zde po-
tkáte, jsem poznala na vlastní  
kůži. 

Je krátce po šesté večer, 
několik stupňů nad nulou. 
Zvoním u  domu v  pražském 
Karlíně. Po výstupu do schodů 
se dostávám do úzké křivola-
ké chodby. Přede mnou stojí 
sedm mužů s  batohy a  čekají 

na registraci. Jsou tu zřejmě 
častými hosty. Každý z  nich 
odevzdá sociální pracovnici 
40 korun, většina ještě prohodí 
vtip, fronta se rychle krátí. 

Jelikož se chystám spát v noc-
lehárně poprvé, absolvuji s pra-
covnicí pohovor. Jak jsem se 
do své životní situace dostala?  

Když jsem ukončila práci 
ve své ordinaci, začalo se mi 
stýskat po pacientech. Po tom 
společném sdílení, v němž jen 
moje profesionální zkušenost 
oddělovala náš vztah. Po strán-
ce lidské jsem vždy viděla, jak je 
důležité být s pacientem proti 
nemoci na jedné lodi. Když to-
to pacient necítí, nemůže mít 
plnou důvěru ve své uzdravení.

Hledala jsem podobné 
vztahy, a  když jsem přestala 
hledat, přišla nabídka sama: 
dobrovolnictví pro Charitu.  
Když jsem vstoupila do domu 
mezi nemocné Alzheimero-
vou chorobou, oslovila mne 

zvláštní, až domácká atmo-
sféra. Nevím, jak intenzivně to 
vnímají klienti, ale mně to tak 
připadalo a ten pocit mám při 
každé návštěvě. Při vysoké pro-
fesionalitě pracovnic se stírají 
rozdíly mezi lidmi, rodí se spo-
lečenství.

lásKa, Kterou 
nás učí Kristus

Všímám si například, jak 
i společný zpěv buduje atmo-
sféru sounáležitosti. Hudba 
se vyjadřuje úplně jinak, spíše 
slovy lásky, slovy, kterým není 
třeba rozumět, která vše sdělují 
jinak, tak lehce.

Vidím v  domě se speciální 
péčí krásný přístup pracovníků 
ke klientům. Dávají jim pocítit, 
že mají stejnou důstojnost ja-
ko lidé zdraví.  K tomu je třeba 
hodně lásky. Takové, jakou nás 
učí Kristus. Miluj bližního své-
ho… 

Vidím jakýsi trojúhelník – 
Bůh – já – bližní. V našem vzta-
hu k druhému nám někdy vadí 
naše přebujelé já. Přes ně nevi-
díme naléhavé potřeby druhé-
ho. Teprve když své já překročí-
me, otvírá se nám prostor pro 
empatii. 

charita
 Všedního dne

Také Azylový dům pro ženy 
v nouzi mi přinesl mnohé pod-
něty. Ženy, které prostě nemají 
na to, aby si vybudovaly stabilní 
partnerský vztah se zodpověd-
ným mužem. Anebo se prostě 
vlivem nepříznivých okolností 
ocitly v nouzi.

Starají se o své děti, často se 
topí v  dluzích a  prakticky ne-
mají šanci se z nich dostat. Stát 
jim pomáhá. Ale dává jim lepší 
podmínky, aby se mohly ze své 
situace vymanit a začít znovu? 
Znovu špatně? Možná i to.

Možná by to chtělo něco, co 
bych nazvala charitou všední-
ho dne. Aby každý pocítil aspoň 
trochu lásky k druhým. I k těm, 
které nezná. K  náhodným 
kolemjdoucím, politici ke 
svým „voličům“, soudci, proda-
vači, učitelé, lékaři. Ve vztahu 
k  znevýhodněným skupinám, 
k uprchlíkům. V duchu idejí pa-
peže Františka.

MUDr. Jarmila Dohnalová


doBrovolnictví Pro chAritu

osobní asistenci můžete 
podpořit v průběhu 

celého roku darem na 
číslo účtu: 749011/5500, 

variabilní symbol 31.



Senioři v Domově se zvláštním režimem prožívají díky pracovníkům 
a dobrovolníkům Charity důstojné stáří.

Noclehárna – místnost pro osm žen.

mUDr. JArmilA DohNAloVá dochází dlouho-
době jako dobrovolnice do domova pro lidi s Alz-
heimerovou chorobou a  jinými typy demencí 
a do Azylového domu Gloria pro maminky v tís-
ni, tedy do sociálních služeb Arcidiecézní charity 
Praha. Jak prožívá čas, který věnuje klientům?

nA PAlAndě s igelitkou
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Jak dlouho žiji na 
ulici? Mám nějaké 
příjmy? Mám se na 
koho obrátit? To jsou 
jen některé z otázek, 
kterými mne zahr-
nuje. 

ani KaPKu 
alKoholu 

Období před Vá-
nocemi má kromě 
možných mrazů i  své 
výhody, vypráví sociál-
ní pracovnice. Jelikož 
firmy pořádají večír-
ky, dávají často zbytky 
občerstvení do potravinové 
banky. Nocující v Arcidiecézní 
charitě Praha si tak například 
mohou dát k  večeři hovězí 
na houbách nebo kuřecí plá- 
tek. 

„Na lodi Hermés jsou tolerant-
nější, ale u nás se pít nesmí,“ upo-
zorňuje pracovnice na pravidla 
noclehárny. Radí mi, abych 
si hlídala své věci – nejlepší 
je na nich spát. Po zaplacení  
40 korun dostanu čisté po-
vlečení, ručník a jedno z lůžek 
v ženské části tohoto zařízení. 

Vystoupám do prvního pat-
ra. Nalevo jsou dveře pro muže. 
Vydám se doprava a  ocitám 
se v  místnosti s  kovovou pa-
landou s  gumou potaženými 
matracemi, dvěma plechový-
mi skříňkami, menším stolem 
a  dvěma židlemi. Na pravé 
straně je malá kuchyňka – jed-
novařič, lednice, varná konvice 
a desítky talířů a hrnků. Horní 
postel je na dnešní noc moje. 

Místnost představuje roz-
cestník mezi záchodem, kou-
pelnou, balkonem a  pokojem 
pro dalších osm žen. Místo mi 
okamžitě připomene hostel. 
V  kuchyni visí nástěnka. Do-

zvídám se, kde hledat psychic-
kou i materiální pomoc, kde si 
můžu nechat vyprat prádlo, 
a  že když si nechám zdarma 
provést testy na turberkulózu, 
dostanu stravenku v  hodnotě 
100 korun. 

Vítá mě bodrá čtyřicátnice 
Markéta. Právě si vaří veče-
ři a  nadšeně mě představuje 
ostatním spolunocležnicím 
– postarší krátkovlasé šedesát-
nici Hance a přibližně pětatři-
cetileté Gábině. „Nezapomeň si 
pořídit zámek na skříňku,“ radí 
mi hned Markéta. 

Příběhy Hany i Markéty jsou 
podobné – mají špatnou zku-

šenost s muži. „Stačí, když 
tě vykopne z  bytu. A  je 
jedno, jestli ti je sto nebo 
osmnáct,“ vypráví Han-
ka, zatímco kouříme na 
balkoně a  pozorujeme 
projíždějící vlaky. Přidá-
vá se i Markéta. Po tom, 
co se rozvedla s  man-
želem, odstěhovala se 
z východních Čech za 
prací do Prahy. „Ne-
chtěla jsem ho potká-
vat,“ vysvětluje. „A pak 
se to střídalo – chvíli 

práce, chvíli na ulici, pořád 
dokola,“ líčí svůj osud. 

Obě ženy se znají už mno-
ho let. V  současnosti chodí 
s dalšími ženami z noclehárny 
každé ráno zametat ulice. Vstá-
vají proto vždy ve čtyři hodiny. 
„Když je sníh, tak ještě dřív,“ 
dodává Hanka a  radí mi, kde 
mohu strávit den – v komunit-
ním centru na Florenci. Tam je 
možné si vyprat, najíst se, ale 
třeba i navlékat korálky či malo-
vat. „Je to lepší než v tramvaji, je 
tam teplo a nepotkáš revizora,“ 
usmívá se Hanka. 

V  kuchyňce mne další spo-
lubydlící Katka ponouká, ať si 
zajdu dolů pro jídlo. S velkým 
překvapením se dozvídám, že 
tato žena, rozhodně nevypa-
dající na svých 38 let, má už 
tři děti a jedno vnouče. „Máma 
mi říkala, že si tím zkazím život. 
A měla pravdu,“ říká. První dce-
ru porodila už v osmnácti. Dvě 
mladší děti žijí u  její matky na 
Moravě a Katka se snaží vídat 
je aspoň na svátky. „Tenhle rok 
to ale asi nevyjde, je to prostě 
moc daleko,“ povzdychne si. 

Vyruší nás zaklepání na dve-
ře. Po chvilce čekání je otevře 
rázný, přibližně padesátiletý 
muž. „Mámo? Máš krém?“ zavo-

Poprvé v  jedenáctileté his-
torii udílení Cen Charity Čes-
ká republika byla oceněna 
osobnost ze zahraničí. Za 
mimořádný přínos charit-
nímu dílu nominovala Arci-
diecézní charita Praha Grace 
mboiziho. 

V  roce 2003 byl prvním 
ze 150 pracovníků, které Ar-
cidiecézní charita Praha za-
městnala ve svých projektech 
v  Ugandě. Zpočátku pracoval 
jako řidič, poté jako logistik 
a  účetní. Při zaměstnání vy-
studoval vysokou školu a  ny-
ní vykonává funkci zástupce 
vedoucí mise v  Ugandě a  je 
jedním z  klíčových pracovní-

v Ugandě zřizuje. Rovněž se po-
dílel na vzniku České nemocni-
ce v Buikwe. 

Cenu převzal během 27. be-
nefičního koncertu Arcidiecéz-
ní charity Praha. 

ků. Má přímý kontakt s  dětmi 
podporovanými v  programu 
Adopce na dálku® a se školami, 
které děti navštěvují. Je členem 
správních rad ve školách, kte-
ré Arcidiecézní charita Praha 

lá. Z druhé místnosti se zved-
ne Eva a nezapomene se syna 
zeptat, zda by si nedal klobásu 
a jestli se ráno oholil. 

Eva je Slovenka, původem 
z  Maďarska. Už několik let je 
v důchodu, přivydělává si pro-
dejem Nového prostoru. Sní 
o  tom, že se jednou se svými 
syny přestěhuje do ubytovny. 
Všichni tři v současnosti bydlí na 
té samé noclehárně a šetří. „Oni 
pracují, ale všechno mi musí 
odevzdat. Já jim pak dávám na 
jídlo a na co chtějí,“ vysvětluje. 

A  co ji přivedlo do nocle-
hárny? Její synové prý odjeli 
pracovat do Holandska, k práci 
dostali i  ubytování. Do Prahy 
přijeli poté, co přišli o všechny 
věci i peníze. A když začal mlad-
ší ze synů pít, Eva se rozhodla 
na syny dohlédnout a přestě-
hovala se za nimi z Košic. 

musíme držet Při soBě 
Z místnosti pro osm žen se 

ozývají hlasy. V pokoji jsou po 
obou stranách kovové palan-
dy, mezi nimi plechové skříňky. 
U postelí dřevěné židle. Oble-
čení je pověšené všude, kde je 
to jen trochu možné. „Chlastat 
v  zimě na ulici je šílenství. Al-
kohol tě zahřeje, a právě proto 
pak umrzneš,“ horlivě vysvět-
luje rudovlasá postarší žena. 
Jako jediná tady má zkušenosti 
se spaním venku v zimě. Vždy 
však měla spacák. „Nikdy jsem 
nechlastala, a  to jsem na ulici 
trávila spoustu času,“ zdůraz-
ňuje. 

Jsem překvapená, jak přátel-
ské jsou všechny obyvatelky 
noclehárny. Svěřuji se s  tímto 
postřehem Evě. „No, ještě aby-
chom nebyly. Musíme si pomá-
hat a držet při sobě. Když už se 

k nám svět tak nechová,“ odpo-
vídá Eva. 

Před desátou hodinou večer 
většina žen už spí, ráno vstávají 
brzy. Šplhám na horní lůžko 
palandy. „Deset hodin! Přijdu za 
pět minut,“ zahlásí do pokoje 
sociální pracovnice. Za pět mi-
nut se vrací. V pokoji je pak až 
do rána tma. 

Postel je překvapivě měkká. 
Zatímco místností rezonuje 
chrápání, ležím na igelitce se 
svými věcmi a  snažím se za-
pomenout vše, co jsem slyšela 
o štěnicích. Po chvíli ale usínám 
a budí mě až sociální pracovni-
ce s tím, že je šest ráno. Většina 
žen už je několik hodin v práci. 

Článek vyšel v  Mladé frontě 
DNES, 12. 12. 2018. 

Linda Veselá
reportérka iDNES.cz

 

cenu chArity česká rePuBlikA 2018 
získal grAce MBoizi z ugandy
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Dva studenti medicíny 
JAN rESlEr (28) a  oNDŘEJ 
KráČmAr (24) se na podzim 
vrátili z  České nemocnice 
v Ugandě zpět do České re-
publiky. Dokončili svá stu-
dia, ale jejich zájem o tento 
projekt Arcidiecézní charity 
Praha trvá.

  Čím vás nemocnice 
v Ugandě vzala za srdce, že 
vám stojí za volný čas i  po 
návratu?

Jan resler (Jr): Je skvělá, 
má smysl a jsou na ni navázáni 
dobří lidé. Léčí, sdružuje tamní 
inteligenci, šíří osvětu v  pro-
středí nákazy HIV, TBC, malá-
rie, pověr, tradičních léčitelů 
a  chudoby. Afričanům, někdy 
frustrovaným z  nedosažitel-
nosti lepších životních standar-
dů, dává alespoň symbolický 
kontakt s  vyspělým světem 
a pocit zájmu o ně.

ondřej Kráčmar (oK): Stu-
denti medicíny trpí obecně 
nadbytkem volného času. Je to 
jako s dětmi: pokud jim nena-
jdete smysluplnou činnost, za-
čnou vymýšlet lumpárny. Třeba 
směrem k Ugandě.

  Vyrazili na zkušenou, teď 
pomáhají. Pro Charitu je jis-
tě lichotivé, když jste při tra-
dičním říjnovém benefičním 
koncertě vyslovili „naše ne-
mocnice“. To jste vzali tenhle 
kus Česka v  Ugandě takhle 
za svůj?

Jr: To jsme řekli? Muselo 
jít o přeřeknutí. Nejspíš jakýsi 
pozůstatek koloniálního uva-
žování.

oK: Za to můžou tamní lidé. 
Vzali nás za své a udělali nám 
z  pobytu skvělou záležitost. 
A  taky Charita. Ten smysl ne-
mocnice jde daleko za hranice 
poskytovaných zdravotnických 
výkonů. Z toho mála, co jsme 
poznali, jsme nabyli dojmu, že 
jakýkoli fungující projekt v tam-
ním prostředí je malý zázrak. 
Charitě se to povedlo a byla by 
škoda se aspoň trochu nezapo-
jit. Nejde to dělat bez peněz.

  Vyrazili na zkušenou, teď 
pomáhají. Co se vás na místě 
nejvíc dotklo? mohli byste 
popsat bezprostřední po-
střehy, co vás zasáhlo, ovliv-
nilo, připoutalo k  tomuto 
místu a lidem?

Jr: Napadá mě vesnická dis-
kotéka. Vůbec necítí normální 
evropský rytmus. Polku jsme je 
učili dvě hodiny. Když se ale pus-

tí místní hudba, vaří se Viktoriino 
jezero a soptí Elgon. Jinak se mi 
líbilo, že se před každou operací 
nebo vizitou modlili, ujal se to-
ho ten, kdo zrovna chtěl: mus-
lim, katolík, protestant. I Ondra 
se jednou pomodlil.

oK: Pohostinnost. Jednou 
v neděli jsme neměli nic k ve-
čeři. A když jsme večer skončili 
na sále, obchody už byly zavře-
né. Šli jsme do hospůdky – ma-
jí tam oddělené restaurace na 
jídlo a hospody na pití – a my 
šli doplnit alespoň tekutiny. Jak 
nás viděla majitelka, přinesla 
nám svoji večeři – dva kořeny 
kasawy a  tři brambory. Ta dá-
ma odešla od manžela, který 
ji bil, a začala živit sama sebe 
i  své tři dcery, kterým platila 
studium. Pochopte, bohatým 
Evropanům donesla svou ve-
čeři. A pak to srovnejte s našimi 
postoji k cizincům.

  Jaké problémy řeší zdra-
votníci v ugandské nemoc-
nici nejčastěji? Co je jinak 
než u  nás? Z  Česka vypadá 
nemocniční práce velmi akč-
ní. možná to dělá až dojem, 
že celá nemocnice je vlastně  
urgent.

Jr: No, zase opatrně… Slo-
va urgent, rychlost, akce nebo 
spěch mají v  Africe poněkud 
jiný rozměr.

Nejvíc pacientů projde stejně 
jako u  nás ambulancí. Tam se 
řeší většina malárií, ostatních in-
fekcí včetně HIV, drobné úrazy 
apod. Když jsme ale třídili léko-
vou sbírku, došlo nám, že spek-
trum je poněkud jiné než u nás. 
Průměrný Čech trpí na cukrov-
ku, srdeční selhání a  depresi. 
Ugandský pacient bývá dítě 
– podvyživené, s malárií, srpko-
vitou anémií, HIV, rotavirovým 
průjmem nebo spalničkami.

oK: Pravda je, že nemocní 
přicházejí často v mnohem váž-
nějším stavu než u nás. Doktora 
se buď bojí, nebo jsou pro ně 
vysoké i dotované ceny služeb. 
Mnohdy se místo lékaři svěří tra-
dičnímu léčiteli. Hospitalizované 
případy tak bývají často těžké.

  V čem vás ugandská zku-
šenost změnila? Čeho jste 
si konkrétně všimli a co jste 
si uvědomili v tamní každo-
dennosti? Dýchá se vám tu 
a žije lépe?

Jr: Viděli jsme špičku ledov-
ce a jenom na chvíli. Za všech-
no mě ale napadá komunitní 
život. Rodiny a  společenství 
jsou brány velmi vážně. Pokud 
fungují, nahrazují prakticky 
neexistující systém sociálního 

zabezpečení. Například kvůli 
AIDS je v  Ugandě mnoho si-
rotků, o které se pak nejčastěji 
starají blízcí příbuzní.

Místní se znají osobně. Čas-
to víte, od koho pochází zbo-
ží, které si kupujete. S lidmi se 
zdravíte, podáváte si na ulici 
ruce, znáte je jménem. Praktic-
ky s každým prohodíte pár slov. 
Na druhou stranu o  vás celá 
vesnice ví víc než vy sám.

vyrazili na zkušenou, teď PoMáhAjí

Vzdělanost ugandských lékařů a zdravotních sester v České nemocni-
ci je na evropské úrovni. Zdravotníci se navíc průběžně vzdělávají, mj. 
přímo v nemocnici, kde se pravidelně pořádají odborné semináře. Jan 
a Ondřej hovoří o managementu přípravy operací. 



Váš dar 850 korun zaplatí  

týdenní náklady 
na lůžko na všeobecném oddělení.

v české nemocnici sv. Karla lwangy v ugandě
Získejte více informací o programu 
Sponzorství nemocničního lůžka 
v České nemocnici sv. Karla Lwangy v Ugandě: 
www.nemocniceuganda.cz.

sPonzorstVí
nemocničního lůžka
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Podvýživa je v  Ugandě – 
a vlastně na celém africkém 
kontinentu – stále alarmující 
problém. Každé desáté dítě 
ve věku do 5 let v Ugandě je 
podvyživené. Každé třetí dí-
tě ve věku do 5 let zaostává 
v růstu.

Ugandští rodiče často ne-
poznají, že dítě strádá. Bříško 
je nafouklé, a tak se domnívají, 
že je dítě tlusté. Jedním ze zna-
ků podvýživy je pomalý vývoj 
a  růst dítěte. Batolecímu věku 

odrůstající dítě například nemá 
vlasy, nechodí, je slabé. V České 
nemocnici v  Buikwe takovým 
pacientům připravují speciální 
„nutriční bombu“, která je boha-
tá na vitamíny a potřebné živiny.

V  nemocnici mají také spe-
ciální malou zahrádku, kde 
pěstují různé plodiny. Slouží 
jako tréninková zahrada mat-
kám podvyživených dětí, kde 
jim zdravotníci ukazují, jak a co 
pěstovat a jak to připravovat.

Téměř osudnou se stala pod-
výživa 18měsíčnímu chlapečko-
vi Rogersovi. Do nemocnice ho 
přinesla jeho babička, která se 
o něj po smrti rodičů stará. Jeho 
tělo bylo bezvládné a byl jako 
novorozeně, navíc neschopný 
přijímat potravu a úplně apatic-
ký. Zaostával ve fyzickém růstu 
i duševním rozvoji. Ve svých 18 
měsících vážil pouhých 9 kg.

Lékaři mu diagnostikova-
li těžkou podvýživu, která se 
projevovala mimo jiné otokem. 
Při podvýživě má organismus 

nedostatek bílkovin, které za-
držují krevní tekutiny v cévách. 
Při jejich nedostatku prosakuje 
do mezibuněčného prostoru, 
např. do tělních dutin; nafouklá 
bříška podvyživených dětí jsou 
ve skutečnosti plná vody.

Sestry začaly chlapci oka-
mžitě podávat umělou výživu, 
čímž jeho stav stabilizovaly. 
V  nemocnici Rogers zůstane 
ještě minimálně dva týdny. Ba-
bička získá praktické informace 
o výživě, kterou Rogers potře-
buje.  

Po návratu přijde trochu ko-
covina. Trvalo mi třeba týden, 
než jsem si uvědomil, že lidé 
v metru si po ránu příliš povídat 
nechtějí.

oK: Dýchá se skutečně 
o  hodně lépe. Asi to souvisí 
s tím, že ugandské cigarety ma-
jí dvakrát víc dehtu než ty naše. 
Jinak co se týče potravin, my-
slím, že i u nás víme, od koho 
většina z nich pochází...

  Chcete sehnat peníze na 
přístroj pro novorozence – 
sami jste shledali, že je ho 
tam potřeba a chcete ho po-
řídit. K čemu slouží a jak mů-
že pomoci?

Jr: Jedná se o tzv. CPAP pří-
stroj. Ten pomáhá převážně 
nezralým novorozencům pře-
klenout dechovou nedostateč-
nost, na kterou velmi často v Af-
rice zbytečně umírají. Nezralých 
dětí se v  Buikwe rodí hodně, 
hlavně kvůli nedostatečné hy-
gieně nebo těžké fyzické práci 
matek. Jejich nevyvinuté plíce 
po porodu kolabují, čemuž pří-
stroj brání přetlakem.

Česká nemocnice v Buikwe je jediné místo, kde se dostanou matky 
z širokého okolí k životzachraňujícímu císařskému řezu. Ondřej s dok-
torkou Sharon právě dokončují rekonstrukční fázi operace.

oK: Mám nahoře pár hříchů, 
které potřebuju odčinit. Tohle 
mi přišlo jako dobrá příležitost. 
Na tomto místě bych rád ape-
loval na všechny hříšné čtenáře, 
aby se do chystané sbírky také 
zapojili.

  A  teď vážně. Proč jste se 
do téhle aktivity dali? Byl ně-
jaký bezprostřední impuls?

Jr: Kampaň a sbírku teprve 
připravujeme. V pořízení dou-
fáme během příštího roku.

oK: Impulsem byl jeden pi-
tomý týden, během kterého 
umřelo na dechovou nedo-
statečnost pět nezralých dětí, 
kterým mimo velké nemoc-
nice není pomoci. V  afrických 
podmínkách chybí zásadní lék 
evropské medicíny pro tyhle 
případy. A  pak i  přístroje na 
podporu dechu. Zmíněný lék 
je absolutně mimo finanční 
možnosti, ale přístroj by mohl 
část dětí zachránit.

  Na podporu této sbír-
ky a  iniciativy připravujete 
spot, se kterým vám pomá-
hal na místě bratr Jana resle-
ra. Točili jste i s dronem! Jaké 
natáčení bylo? K čemu bude 
spot sloužit a o čem bude?

Jr: Natáčení bylo takové, že 
málem nebylo. Dron zabavili 
úředníci hned na letišti. Jako 
další se nám do cesty na tři 
dny postavily střevní bakterie, 
nejspíše import. Nakonec se 
ale techniku podařilo vypůjčit 
v  Kampale a  během natáčení 
dokonce i trochu fungovala.

oK: Natáčení bylo chmurné. 
Přijel bílý režisér z Evropy a za-
čal udílet rozkazy. Cítil jsem se 
utlačován.

  V listopadu jste dělali stát-
nice. Tak jak jste dopadli? 
Pomohla vám nějak i africká 
zkušenost?

Jr: Nic moc, měl jsem pro-
blém poznat spalničky. Tvrdil 
jsem profesorce po zkušenosti 
z  Afriky, že u  nich děti žádné 
červené fleky nemají. Holt bar-
va kůže občas působí problémy.

oK: Afrika nás nakopla, při-
vezli jsme si novou chuť do me-
dicíny. A státnice máme oba. 

PodvýživA: v evropě neznámá, v ugAndě zABíjí
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Aby mohl dobrovolník absolvo-
vat stáž v České nemocnici v Bui-
kwe, musí se obejít bez některých 
vymožeností civilizované společ-
nosti (teplá voda, evropská toa-
leta atd.). Ondřej zkouší přípravu 
pravé domácí černé kávy, která 
vyrostla v okolí.

lailah a její miminko zachránil císařský řez

Lailah Nakasuma ještě není 
ani plnoletá. Díky lékařům z Čes-
ké nemocnice v Buikwe porodila 
nedávno krásného zdravého 
chlapečka. Stejně jako většina 
vesnických žen by nejspíš poro-
dila doma. Porod ale neprobíhal 

hladce a Lailah musela podstoupit císařský řez. 
Děkujeme dárcům České nemocnice v Ugandě za jejich pod-

poru. Vaše dary na podporu nemocnice zachraňují život těm nej-
chudším.  
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Během druhého adventního 
týdne se sestra mAriA Go-
rETTi setkala v Praze s dárci 
charitních rozvojových pro-
jektů. Unavená z vyčerpáva-
jícího cestování, ale s vřelostí 
a  vděčností v  srdci hovořila 
k  těm, díky nimž může její 
kongregace pomáhat nej-
chudším lidem v  honavar- 
ském kraji na jihozápadě in-
die.

Vzpomínám na rok 1996, kdy 
začala naše spolupráce. Kněz 
z naší diecéze cestoval na setká-
ní do Taizé, kde se setkal s  lidmi 
z Prahy. Když zmínil naše úsilí za-
jistit vzdělání nejchudším dětem, 
dostal doporučení, abychom se 
obrátili na Arcidiecézní charitu 
Praha, která již tehdy podpo-
rovala děti ze sociálně slabých 
rodin v  Kalkatě. Napsala jsem 
dopis řediteli pražské Charity 
a  za pár dní dostala pozitivní 
odpověď. Připravili jsme infor-
mace o  100 potřebných dětech 
a poslali je do Prahy. Tyto děti by 

bez podpory nemohly chodit do 
školy. Byl zrovna advent. K  naší 
radosti získaly tyto děti obratem 
„adoptivní rodiče“ a program se 
začal rozvíjet. Brzy k nim přibyly 
další děti z  Honavaru a  později 
z  dalších míst v  Indii, kde půso-
bily buď místní diecézní charity, 
nebo kongregace, které jsem  
Arcidiecézní charitě představila. 

šKoly a nemocnice 
na zelené louce

Vzpomínám na návštěvu otce 
kardinála Miloslava Vlka v  In-
dii. Mám na toto období krásné 
vzpomínky. Intenzivně jsme pra-
covali na rozvoji našeho Vzdělá-
vacího a  zdravotního centra sv. 
Ignáce v  Honavaru. Téměř na 
zelené louce vznikla nemocni-
ce, škola pro zdravotní sestry 
a  komunitní škola s  internáty 
a potřebným zázemím. Díky ko-
munitní práci ve vesnicích a díky 
programu Adopce na dálku® jsou 
dnes děti, které by neměly příleži-
tost studovat, inženýry, doktory, 
zdravotními sestrami a  ty, které 

nemají studijní předpoklady, se 
uživí jako švadleny, řidiči, au-
tomechanici či elektrikáři. Je to 
možné jen díky vaší podpoře!

Přijela jsem do České republiky, 
abych vám za tuto pomoc podě-
kovala. Nedovedete si představit, 
co pro nás vaše pomoc zname-
ná.

indicKé sestry  
Pomáhají V ugandě

V  roce 2007 mě pan ředitel 
Jaroslav Němec pozval na slav-
nostní otevření České nemocnice 
v  Ugandě. Byla to krásná slav-
nost. V  jednu chvíli mě oslovila 
mladá dívka a  zeptala se mě: 
„Sestro, prosím, mohla byste se 
o  mě postarat? Nemám rodiče, 
nemám nikoho.“ To mi vnuklo 
myšlenku, že by naše kongregace 
měla pomáhat v Ugandě. Přání 
se stalo skutečností. Zanedlouho 
se naše sestry zapojily do prá-
ce v  České nemocnici v  Buikwe 
a v programu Adopce na dálku®. 
Pomáhají dodnes. Ve městě Jinja 
jsme založily konvent a také ško-
lu v jednom z místních slumů. 

Před rokem jsem při autone-
hodě utrpěla těžký úraz. Půl roku 
jsem strávila na lůžku. Nemohla 
jsem cestovat. Až dnes. Jsem 
vděčná Bohu, že se s  vámi mo-
hu setkat. Děkuji vám z  celého 
srdce za vaši podporu. Vyprošuji 
pro vás Boží požehnání. To jediné 
mohu dát na oplátku za vaši las-
kavou pomoc. 

sestra Maria Goretti SRA
ředitelka Vzdělávacího 

a zdravotního centra 
sv. Ignáce v Honavaru

13. prosince 2018, Praha

Nejen sestra maria Goretti, 
i arcibiskup CyPriAN lwAN-
GA vyjádřil všem dárcům své 
poděkování za podporu. Bě-
hem pobytu v  Praze sloužil 
mši svatou za Charitu a  na-
vštívil i  seniory v  charitním 
domově v mukařově. 

„Rád bych vám poděkoval za 
program Adopce na dálku®,“ za-
znělo z úst Mons. Lwangy. „Do-
týkáte se životů tolika lidí. Radujte 

se! Tato pomoc přináší mnoho ra-
dosti. V pokoře vás žádám, abyste 
v podpoře pokračovali. Zvu kaž-
dého z vás – buďte ambasadory 
Adopce na dálku®. Řekněte lidem 
ve vašem okolí, jak užitečný tento 
program je. Příští týden se setkám 
na osobním jednání s  papežem 
Františkem v  Římě. Řeknu mu 
o  programu Adopce na dálku®. 
Bude mít radost. Tento program 
je dobrý.“

arciBisKuP Požehnal 
seniorům

Arcibiskup Cyprian Lwanga 
se setkal se seniory z charitního 

Domova pro seniory kardinála 
Berana v  Mukařově. Nejprve 
sloužil spolu s  Mons. Herb-
stem mši svatou v místní kapli, 
poté navštívil seniory v  jejich 
pokojích, aby jim požehnal. 
„Seděla jsem tady v koutě a my-
slela na souseda, který s námi žil 
zde v domově a který nás právě 
opustil. Vaše návštěva mě moc 
potěšila,“ řekla jedna ze senio-
rek a na otázku, jak se jí zde daří, 
odpověděla: „Celý život jsem žila 
v  Praze. V  Mukařově jsem našla 
svůj druhý domov. Hned jsem si 
zde zvykla a jsem zde šťastná.“ 

Arcibiskup cyprian lwanga: 
Buďte AMBAsAdory AdoPce nA dálku®

sestra Maria goretti 
osoBně PoděkovAlA dárcůM zA PoMoc

Mši svatou za pracovníky 
a  klienty Charity sloužil otec 
arcibiskup spolu s  kardinálem 
Dominikem Dukou, biskupem 
Zdenkem Wasserbauerem, 
prezidentem Charity P. Janem 
Balíkem a  P. Edwardem Walc-
zykem. Tradičního adventního 
setkání se zúčastnili pracovníci 
Arcidiecézní charity Praha a far-
ních Charit. Otec arcibiskup 
povzbudil přítomné v  životě 
ve víře a  poděkoval za práci 
nejen pro potřebné lidi v Čes-
ké republice, ale i ve vzdálené 
Ugandě.  
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Děti v programu Adopce na 
dálku® dostávají jménem svých 
dárců vánoční dárek. Vybírá-
me praktické dárky: oblečení, 
deštník, moskytiéru, matraci 
či vybavení do domácnosti. 
V  zambijské Solwezi dostaly 
děti k Vánocům solární lampič-
ku. Díky ní se mohou věnovat 
školním povinnostem i po zá-
padu slunce.

 

Velvyslanec České republiky 
v  Zambii pan radek rubeš 
navštívil na začátku prosince 
misi Arcidiecézní charity Pra-
ha v zambijské Solwezi. Žá-
kům Základní školy rodwell 
mwepu slavnostně předal 
novou počítačovou učebnu, 
kterou vybudovala pražská 
Charita díky grantu Zastu- 
pitelského úřadu České re- 
publiky v lusace. 

Učebna je vybavena 22 po- 
čítači, notebookem, videopro-
jektorem, tiskárnou a  skene-
rem. Nechybí připojení k  in-
ternetu. „Výpočetní technika je 
součástí zambijských školních 
osnov. Studenti osmých a devá-
tých tříd skládají praktické zkouš-
ky z práce na počítači,“ vysvětlu-
je důležitost nové učebny Aleš 
Vacek, vedoucí charitní zambij-
ské mise. „Počítačové kurzy pro-
bíhají v nové učebně od září. Na 
kurzy docházejí každý den nejen 

zambijské děti si na domácí úkoly 
Posvítí solární lAMPičkou

Aktuálně 

ze Zambie český velvyslanec slAvnostně PředAl 
PočítAčovou učeBnu žákům v solwezi

charity Praha, která se základní 
školou Rodwell Mwepu úz-
ce spolupracuje. Přímo v  této 
škole je díky českým dárcům 
podporována stovka dětí a  již 
devátým rokem zde probíhají 
večerní kurzy základního vzdě-
lávání pro dospělé. 

Velvyslanec Radek Rubeš a vedoucí charitní mise Aleš Vacek s žáky 
v nové počítačové učebně, kterou Charita vybudovala díky grantu 
Zastupitelského úřadu České republiky v Lusace.

žáci, ale i všichni učitelé základní 
školy.“

Pan velvyslanec Rubeš ve 
svém projevu zdůraznil vý-
znam vzdělání a zvláště výuky 
práce s výpočetní technikou ja-
ko nástroje k dalšímu vzdělává-
ní. Vyzdvihl práci Arcidiecézní 

P. Stanislav Přibyl, 
generální sekretář 

České biskupské konference
Úspěch Adop-

ce na dálku® vi-
dím v adresnosti 
podpory. Po 25 
letech vidíme 
konkrétní výsled-

ky, kdy nám před očima vyrost-
ly osobnosti: lékaři, učitelé, lidé, 
kteří sami pomáhají svým bliž-
ním. Tisíce mladých lidí mohly 
vzít svůj životní příběh do vlast-
ních rukou, a využít tak všechna 
obdarování, která jim byla dána 
Pánem Bohem.

Podpora vzdělání je nejvíce 
smysluplnou formou rozvojo-
vé pomoci. Těm, kterým pomá-
háme, nedáváme almužnu, ale 
podporujeme je, aby se posta-
vili na vlastní nohy. Oni se pak 
dokážou nejen postarat sami 
o sebe, ale také stejnou pomo-
cí, jakou sami dostali, pomáhat 
i druhým.

Přeji tomuto programu mi-
nimálně dalších dvacet pět let 
existence. 

Věra martinová, 
zpěvačka

U  mne to vše 
začalo před lety 
mým koncertem 
pro Arcidiecéz-
ní charitu Pra-
ha, kde jsem se 

o  Adopci dozvěděla. Program 
Adopce na dálku® je jednodu-
chý způsob, jak si třeba udělat 

hezky na duši tím, že jednomu 
z  dětí mohu pomoci získat 
vzdělání, a  tím i  možnost mít 
se lépe. Získat lepší uplatnění 
a také zase zpětně lépe pomá-
hat svému okolí. Třeba bude 
jednou „moje“ Kleopatra ze 
Zambie, kterou jsem před lety 
adoptovala, sama učit děti ve 
své domovině nebo zachraňo-
vat životy...

mUDr. oldřich Šubrt, 
dárce sanitky do Ugandy

Ve srovnání 
s  jinými progra-
my jsem ocenil 
plnou adresnost 
a  jasný účel. 
A  tak už 20 let 

dostávám dvakrát ročně vy-
svědčení, fotografie a  dopisy 
o  životě v  Ugandě od dvou 
dětí. Agenorwot právě dokon-
čuje základní vzdělání. Fredrick 
dostudoval již před mnoha lety. 
Dokončil i střední školu se za-
měřením na stavebnictví, kte-
rou též podporuje Charita. Díky 
spolupráci se správci projektu 
v  České republice jsem měl 
možnost před dvěma lety obě 
děti, dnes již mladé dospělé, 
navštívit. Nejvíce mi impono-
vala metodika výběru. Místní 
komunita navrhuje lokálnímu 
spolupracovníkovi Charity na-
dané děti z rodin, které nejsou 
schopny zajistit celou školní 
docházku. Děje se tak přímo 
na místě. To je myslím hlavní 
výhoda, protože rodina i  dítě 

jsou „zodpovědní“ svému oko-
lí, které podpořilo vybraného 
mladého školáka. Uganda je 
země s  třetí nejmladší popu-
lací na světě, má desetitisíce 
mladých a dnes již vzdělaných 
lidí, kteří nemají práci, a tam je 
prostor pro další projekty, které 
pomohou naší adoptivní mlá-
deži si ten nový a moderní svět 
vytvořit doma.

Venee Fernandes, 
jedna z „adoptivních dcer“ 

Několik let 
poté, co jsem 
díky Adopci na 
dálku® dokončila 
střední školu, mi 
indická řeholní 

sestra Maria Goretti zprostřed-
kovala studijní pobyt v  České 
republice. Vystudovala jsem ze-
mědělskou univerzitu a v Čes-
ku nyní žiji a  pracuji. Protože 
jsem na vlastní kůži poznala, 
že program Adopce na dálku® 
funguje a že je mu možné věřit, 
podporujeme nyní s  rodinou 
na dálku jednu indickou dívku. 
Chtěla bych jí být prospěšná 
tak, jako mi byla před mnoha 
lety prospěšná adoptivní ma-
minka z Ostravy. 

Děti z  chudých rodin mají 
větší motivaci chodit do školy 
a jejich rodiče získají díky pod-
poře odvahu své děti do školy 
posílat. To by nebylo možné bez 
mnoha lidí s  dobrým srdcem 
a ochotou pomoci chudým. Pa-
tří jim za to velký dík. 

Proč PoMáháM? 
Aby se postavili na vlastní nohy

Adopce na dálku® oslavila na podzim čtvrtstoletí existence. 
Co na programu na dálku nejvíce oceňujete, proč má smysl tento projekt podpořit? 



la nás babička. Do školy jsem 
chodila ráda, ale často mě posí-
lali domů, protože jsem neměla 
zaplacené školné. To se změni-
lo díky programu Adopce na 
dálku®. Získala jsem bakalářský 
titul na pedagogické fakultě a 
nyní pracuji jako učitelka. Vaše 
pomoc změnila můj život.

Veena 
sekretářka z indie

Rodiče jsou námezdní děl-
níci, nemohli získat vzdělání 
a neměli prostředky ho zajistit 
ani mně. Jsem vděčná za to, 
čeho jsem mohla v životě do-
sáhnout, i za to, že nyní můžu 
své rodiče podporovat. Jen dí-
ky vám jsem mohla vystudovat 
střední i vysokou školu a získat 
práci sekretářky v  nadnárodní 
firmě. Nikdy vám nepřestanu 
být vděčná. Pomoc, kterou 
jsem od vás dostala, když jsem 
ji potřebovala, chci nyní dávat 
dalším potřebným lidem.
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Šest absolventů Středního od-
borného učiliště v malongwe 
nastoupilo na placenou třímě-
síční praxi do firmy modern li-
ving, která vyrábí designový 
nábytek. Pokud se osvědčí, 
dostanou stálou práci. 

„Pro kluky je to obrovská šan-
ce, jak získat stabilní a  slušně 
placené zaměstnání a zvýšit si 
kvalifikaci,“ říká vedoucí ugand-
ské mise Bernadeta Pavlíková. 
„Firma Modern Living má navíc 
velký potenciál. Vyrábí zboží, kte-
ré se jinak do Ugandy jen dováží 
ze zahraničí. Mají na trhu velký 
úspěch a  tak má zaměstnání 
u této firmy budoucnost.“ 

Firma na svém facebooko-
vém profilu uvedla: „Jsme rádi, 
že jsme mohli přijmout první 
skupinu učňů ze Středního od-
borného učiliště sv. Karla Lwangy 
v Malongwe. Doufáme, že u nás 
všichni získají zaměstnání, jakmi-
le dokončí svou praxi. Naše mo-
tto „Buy Uganda – Build Ugan-
da“ (kupuj ugandské výrobky 

– podporuj Ugandu) zahrnuje 
také předávání dovedností 
mladé generaci. Děkujeme Ar-

zaujalo vás 
střední odborné učiliště v malongwe? 
Dává stovkám mladých lidí v Ugandě šanci na lepší 

pracovní uplatnění. Podpořte učiliště finančním 
darem. Váš dar můžete zaslat na číslo účtu 

749011 / 0100, variabilní symbol  20960. Děkujeme!

shwetha
manažerka z indie

Díky vaší pomoci jsem vystu-
dovala základní, střední i vyso-
kou školu, obor management 
obchodu. Pracuji nyní pro 
prestižní firmu a práce mě moc 
baví. Jsem vděčná, že můžu 
podporovat maminku a  vrá-
tit jí její péči. Vychovávala nás 
sama, když nás táta opustil. Za 
to, čeho jsem v životě dosáhla, 
vděčím vaší pomoci. 

josephine 
učitelka z ugandy

Rodiče mi zemřeli, když jsem 
byla ještě malá. Vychováva-

Finanční dar od základní až po vysokou školu 

  Velké množství lidí pomá-
há naší nemocnici v Ugandě, 
podporuje ji a  zachraňuje 
tak životy lidí na druhém 
konci světa. Jaké to bylo se-
tkat se s nimi na koncertě? 

Udělalo to na mě ohromný 
dojem. A  navíc mám doslova 
přímou linku do Ugandy, do 
nemocnice v  Buikwe. Znám 

oba dva mladé lékaře, kteří se 
do Afriky ještě jako studenti 
vypravili a pracovali tam: Hon-
zu Reslera a  Ondru Kráčma-
ra. O  nemocnici mi vyprávěli 
a  musím říct, že je to úžasná 
věc. Nadšení, se kterým přijeli 
zpátky do České republiky, je 
nakažlivé. Jsou opravdu šťastní, 
že tam můžou pomáhat. Je to 
kapka v moři, ale hrozně důle-
žitá.

S  Charitou spolupracuji 
dlouho, protože doma v Lanš-
krouně máme charitní ošet-
řovatelskou službu, kterou 
zakládal ještě můj předchůd-
ce. Díky tomu vím, jak je tahle 
práce vyčerpávající a náročná. 
Lidé, kteří pracují v  sociálních 
službách, v  Charitě, by měli 
odcházet do důchodu dřív. 
Znám jejich únavu, sám bych 

Ať nám příležitost pomáhat nikdy neuteče
Dokončení ze strany 1.



cidiecézní charitě Praha, že to 
můžeme uskutečnit. 

 

Program Adopce na dálku® pomáhá již 25 let. Tisíce dětí 
získaly výuční list, maturitní vysvědčení nebo dokonce vy-
sokoškolský diplom. A díky vzdělání dobré pracovní uplat-
nění a možnost zajistit školní docházku svým dětem a často 
i svým mladším sourozencům. Pomoc českých „adoptivních 
rodičů“ změnila životy mnoha lidí. Zejména z indie a Ugandy, 
kde Adopce na dálku® probíhá nejdéle, dostáváme často po-
zdravy a poděkování od „našich“ dětí. Několik z nich sdílíme 
s čtenáři Bulletinu.

chandrashekar
námořník z indie

Žili jsme velmi skromně. Do 
školy jsem chodil díky programu 
Adopce na dálku®. Až teď doká-
žu plně docenit, co to pro mě 
v  životě znamenalo. Studoval 
jsem s dobrými výsledky, a tak 
jsem mohl jít na vysokou školu. 
Během studia mi nabídli výcvik 
v  obchodním námořnictvu, 
kde jsem získal i  práci. Za svůj 
úspěch vděčím vám. Děkuji. 

monicca
učitelka matematiky z indie

Na základní škole jsem zís-
kala stipendium za dobrý pro-
spěch. Od té doby jsem věděla, 
že mám možnost dosáhnout 
i vyššího vzdělání, přestože ro-
diče na školné neměli peníze. 
Až později jsem se dozvěděla, 
že šlo o  program Adopce na 
dálku®. Díky němu jsem vy-
studovala a  nyní pracuji jako 
učitelka matematiky na střední 
mezinárodní škole.  

Aktuálně 
z Adopce na dálku® 

v Ugandětruhláři z sou MAlongwe mají velkou šanci  
nA stABilní A slušně PlAcené zAMěstnání
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„Spěchejme milovat lidi, protože rychle odcházejí,“ připomněl slo-
va básníka moderátor letošního benefičního koncertu P. Zbigniew 
Czendlik.

na takové nasazení nestačil. 
Dělají spoustu práce, která vů-
bec není vidět. Snad se k nám 
– také díky této příloze – done-
sou našemu sluchu svědectví 
o  jejich nasazení i  o  tom, co 
Charita dělá pro ty, kteří si po-
moci sami neumějí nebo ne-
mohou. 

  Každý může Charitu pod-
pořit penězi, darem těmto 
potřebným. 

Ano, a měli bychom se učit 
takto pomáhat. Protože my 
někdy neumíme ani dávat. Na-
příklad abychom to nestavěli 
na odiv, abychom obdarova-
nému nedávali najevo svou 
převahu. Dávat tak, abychom 
druhého nezranili a aby to by-
lo konkrétnímu člověku sku-
tečně prospěšné. Navíc bez 
toho, abychom čekali něco 

zpět, na oplátku. Třeba „jen“  
vděk. 

  To lze například v Adopci 
na dálku®, těžko nám může 
někdo přes ty tisíce kilome-
trů oplácet nebo být vděčný. 

Jistě. Je hezké, když pomá-
háme v Africe nebo Indii, to je 
hodně důležité. Zejména tak 
dotváříme Charitu jako organi-
zaci, která má bezmála globální 
charakter. Důležité je však po-
máhat i  tady a  teď, v  různých 
sociálních projektech. Je důle-
žité být pozorní i ke svému oko-
lí, k prostředí, ve kterém žijeme. 
Často se stává, že máme třeba 
souseda v  domě, který naši 
pomoc potřebuje – a  my si 
nevšimneme. Pestrost, kterou 
reprezentuje Charita, je krásná 
a  inspirativní. Její služba není 
zaměřená jen na určitý okruh 

lidí, ale je to taková paleta. Bylo 
to zřejmé i během slavnostní-
ho večera, kdy Charita ocenila 
velmi pestrou skupinu pomá-
hajících. 

  Nemocnice v Ugandě fun-
guje už 12 let. Budova není 
zarostlá kopřivami, jak to ně-
kdy u  rozvojových projektů 
bývá. Čím to podle vás je, že 
má tato nemocnice takové 
výsledky?

Je to určitě pozorností, kte-
rou jí stále věnují štědří lidé. 
Neztrácíme ji ze zřetele. Díky 
mladým lékařům – Ondrovi 
a Honzovi – jsem to viděl i já na 
fotografiích a v jejich blogu. 

  Takových lidí, co nemocni-
ci různě podporují, je hodně. 
Jedni se tam vydají osobně, 
další pošlou zdravotní mate-
riál, jako je sanitka, další po-
sílají peníze. Co byste těmto 
dobrodincům vzkázal? 

Tlumočil bych jim slova Ja-
na Twardovského: „Spěchejme 
milovat lidi, protože rychle od-
cházejí.“ Přišel jsem k poznání, 
že až budeme na konci svého 
pozemského života a budeme 
jej bilancovat, nebude nás ani 
tak mrzet to špatné, za co jsme 
se snad i  zvládli omluvit. Ale 
bude nás mnohem víc tížit, že 
jsme mohli milovat a  nemilo-
vali jsme. Že jsme mohli pomo-
ci a nepomohli jsme. Že jsme 
mohli odpustit a  neodpustili. 
Ať nám ta příležitost milovat, 
pomáhat a  odpouštět nikdy 
neuteče! 

mailto:pomocdozahranici@praha.charita.cz
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